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ATA DA REUNIÃO Nº 09/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO 
DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 
Data: 13 de maio de 2021. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 
 
Horário de Início: 19h00. 
Aplicativo aberto às 18h53 – Início oficial: 19h15 

 
Horário de término: 21h47 

Presentes: 

1. Wlamir Leandro Motta Campos – Presidente do Conselho. 
2. Edson Luciano Ribeiro – Vice-presidente do Conselho. 
3. Ubiratan Martins Junior – Representante das Federações. 
4. Dilson Rodrigues Belfort – Representante das Federações. 
5. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Medalhista Olímpica. 
6. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA. 
7. Wanessa Taciana Zavolski de Melo – Presidente da Comissão de Atletas. 
8. Claudio Roberto de Castilho – Diretor Executivo. 

 
O Presidente do Conselho abriu a reunião as dezenove horas e quinze minutos, saudou aos 
presentes e passou a  discussão da Ordem do Dia, sendo tomadas as seguintes decisões: 
 
 

1. Informações sobre a renovação do contrato com a CAIXA. 

Foram prestadas todas as informações referentes ao processo de renovação do contrato 
de patrocinio, com detalhamento das ações que são de interesse de manutenção no projeto 
bem como os pontos necessários de ajuste apontados pela CAIXA. Havendo a afirmação 
da renovação do contrato com vigencia á partir de 01/06/21 até 01/06/2022 no valor de R$ 
16.000.000,00 

2. Informações e deliberação sobre os critérios de meritocracia para a indicação dos 
atletas beneficiados pelo patrocínio da Prevent Senior. 

A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade e irá contemplar os atletas ,de todas 
as provas, considerando os 3 primeiros colocados de ambos os generos nos Campeonatos 
Brasileiros Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, do Trofeu Norte Nordeste Adulto, bem como 
os 3 primeiros colocados do ranking da Maratona e Marcha Atletica (50km) e os 6 primeiros 
colocados do troféu Brasil de Atletismo; não sendo cumulativo. 

3. Informações sobre os Campeonatos Brasileiros de Atletismo Prevent Senior Sports 
Sub-20. 

Foi apresentado o detalhamento do evento que marcará a primeira ação com o novo 
Patrocinador. 

4. Informações sobre o Campeonato Sul-americano de Atletismo Adulto. 

Foram prestados esclarecimentos sobre a cadidatura do Brasil para Sediar a Competição, 
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sobre o esforço conjunto da Secretária Especial de Esportes, do Governo do Estado do 
Paraná, Prefeitura de Cascavel e Federação de Atletismo do Paraná e a reunião da 
Consudatle que ocorreu no dia 07/05, onde após votação, a cidade de Guayaquil foi 
definida como Sede do evento. Também foi informado sobre a logistica proposta para 
participação da delegação Brasileira no evento.   

5. Informações sobre o Troféu Brasil de Atletismo. 

Foram prestadas informações sobre a decisão de alteração da programação, em vitrude 
da alteração da data e local do Campeonato Sulamericano Adulto, e a autorização da 
Prefeitura de São Paulo ter sido confirmada no dia 12/05/21. Também foi esclarecido 
como ocorreram as tratativas para manutenção do apoio e beneficios do Comitê Brasileiro 
de Clubes aos Clubes integrados.  

6. Discussão e deliberação sobre a necessidade de utilização de recursos do fundo 
para o cumprimento dos compromissos financeiros da CBAt. 
 

Foi aprovado por unanimidade a utilização dos recursos do fundo para cumprir e manter os 
compromissos assumidos pela Confederação até o inicio do mês de junho, quando então 
passaremos a receber os recursos do patrocinio das Loterias CAIXA. Esses recursos serão 
utilizados para a manutenção da CBAt, bem como a realização dos eventos do calendário 
nacional e ainda o pagamento das despesas referentes aos eventos internacionais do 
periodo.  

 
7. Eleição suplementar para a Comissão de Atletas CBAt, referente a vaga feminina 

em aberto. 
 

Foram prestadas as informações sobre a necessidade de promover eleição suplementar, 
informando os prazos de inscrição, bem como a data de realização da eleição para 
finalização da composição da Comissão de Atletas. 
 
 

Nada mais havendo a tratar e nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por 
encerrada a sessão, sendo que eu, Cláudio Roberto de Castilho, Diretor Executivo, lavrei a presente 
ata, a qual foi lida e disponibilizada a todos ao final da reunião, sendo aprovada por manifestação 
verbal de todos 

 

 

 
Bragança Paulista, 13 de maio de 2021. 

 
Wlamir Leandro Motta Campos 
Presidente do Conselho de Administração 

 
Edson Luciano Ribeiro 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 

Ubiratan Martins Junior 

Representante da Federações Estaduais 
 
Dilson Rodrigues Belfort 
Representante da Federações Estaduais 

 
Rosemar Maria Coelho Neto Menasse 
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Medalhista Olímpica 
 
Wanessa Taciana Zavolski de Melo 
Presidente da Comissão de Atletas 

 
Hélio Marinho Gesta de Melo 

Membro do Conselho da WA 
 


