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ATA DA REUNIÃO Nº 11/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 15 DE 
SETEMBRO DE 2020 EM CARÁTER EMERGENCIAL E DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS 
DO APLICATIVO ZOOM MEETING. 

 

Data: 15 de setembro de 2020. 

Aplicativo: Zoom Meeting. 
 

Horário de início: 08h45. 
Aplicativo aberto às 08h35 – Início oficial: 08h50. 

 
Horário de término: 10h00. 

Presentes:  

1. Warlindo Carneiro da Silva Filho – Presidente do Conselho. 
2. Wlamir Leandro Motta Campos – Vice-presidente do Conselho. 
3. Marcos Paulo Garcia de Andrade – Representante das Federações. 
4. Kauiza Moreira Venâncio – Presidente da Comissão de Atletas. 
5. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Atleta Olímpica. 
6. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA. 
7. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo da CBAt (Secretário). 
 
Ausente: 
 
1. José Orliandes de Barros – Representante das Federações. 
 
Convidado: 
 
1. Dr. Célio Okumura Fernandes – Assessor Jurídico da CBAt 
 

Decisões Tomadas: 
 

O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos agradecendo a presença 
de todos e pediu desculpas pela convocação desta reunião em caráter emergencial. 
Inicialmente informou que conforme aprovado na última reunião do Conselho de 
Administração, que esta reunião estava sendo gravada. Em seguida indagou ao Vice-
Presidente, Wlamir Leandro Motta Campos, se este possuía registro na OAB, ao que este 
prontamente respondeu que não. Em seguida informou que daria continuidade na reunião 
uma vez que o motivo da convocação foi uma denúncia que recebeu através de e-mail, 
lendo então o teor da mesma que foi enviada pelo Advogado Fernando Rocha Berestino, 
da cidade de Arapongas, PR, o qual tem como assunto “Notícia de Fato envolvendo Wlamir 
Leandro Motta Campos”, tendo em seguida encaminhado tal documento para todos os 
membros do Conselho através de e-mail e do aplicativo whatsapp. Após confirmação de 
que todos os presentes receberam o documento, realizou a sua leitura, indagando no 
decorrer disto se o Conselheiro Wlamir era funcionário público, tendo o mesmo confirmado 
que não. O Presidente informou que essa foi a razão da convocação desta reunião. Em 
seguida disse que estava bastante pasmo com o fato e que agora queria que os 
conselheiros definissem quais os passos a tomar, que entendia que devia ser dado um 
prazo ao Vice-Presidente, o qual neste momento usou da palavra, dizendo que era 
importante destacar que no Termo de Responsabilidade da CBAt assinado pelo mesmo, 
que não se apresenta como advogado e sim como Consultor Legislativo; que é Consultor 
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Legislativo desde 1992, que não advoga, que isso é muito claro, que na ADAB exerce o 
cargo de Diretor Jurídico não remunerado, portanto não existe acúmulo de função, que 
todas as ações movidas pela ADAB foram assinadas por advogado devidamente registrado. 
O Presidente disse que ficava mais tranquilo ouvindo essas colocações do Vice-Presidente 
e solicitou que os demais membros se manifestassem. Informou que havia tempo até o 
início da Assembleia Ordinária da CBAt, marcada para o mesmo dia, discorrendo sobre 
esta reunião e a documentação que estava apresentando a mesma. O Vice-Presidente 
solicitou então que se verificasse o documento de candidatura do mesmo para verificar qual 
a profissão que está registrada ali e no Termo de Responsabilidade junto a CBAt. Que em 
função de sua profissão de Consultor Legislativo não poderia exercer a advocacia e que 
tem clientes em comum com o Dr. Nadal e com o Dr. Célio em Brasília, onde eles fazem a 
consultoria advocatícia em São Paulo e ele a Consultoria Legislativa em Brasília, isso há 
muito tempo. Em seguida o Presidente novamente solicitou aos demais membros que se 
manifestassem. O Conselheiro Marcos usou da palavra dizendo que trabalha na área 
jurídica e que seu posicionamento não seria diferente dos demais que fez em reunião, de 
que se solicite sempre um parecer da área jurídica ou um parecer da área médica e que 
dessa forma, se todos concordarem, que gostaria de ter um posicionamento do Wlamir, 
caso tenha algo a acrescentar e de um parecer da Assessoria Jurídica da CBAt. O Assessor 
Jurídico da CBAt, Dr. Célio usou da palavra dizendo que em primeiro lugar estava tomando 
conhecimento do fato nesse momento e que devemos preservar o princípio do contraditório 
e da ampla defesa, o que sempre foi primado na Confederação. Disse que antes de mais 
nada teríamos que juntar a documentação citada pelo Vice-Presidente Wlamir, antes de 
qualquer outra ação. A Conselheira Kauiza usou da palavra dizendo que conforme o Dr. 
Célio disse, que tudo teria que ser verificado, pois denúncias sempre vão acontecer em 
vários lugares. Em seguida utilizou da palavra o Conselheiro Hélio, que disse que estavam 
tomando conhecimento desse documento agora, e que lendo o documento verificou que 
nenhuma das acusações se refere a posição de Vice-Presidente da CBAt e que o Código 
de Ética da CBAt possui alguns artigos que podem ser aplicadas e que isso teria que ser 
apurado via Consultoria Jurídica e que o Vice-Presidente teria todas as oportunidades para 
dar seus esclarecimentos e que não tinha condições de dar uma opinião sobre o caso. A 
Conselheira Rosemar disse que fazia suas as palavras do Conselheiro Hélio, pois não tinha 
condições de opinar neste momento e que a denúncia não devia ser levada a público e que 
a Assessoria Jurídica da CBAt deveria ouvir o Vice-Presidente. O Presidente informou que 
esta convocação foi restrita, para sigilo completo e que a reunião não teria nem ata, já que 
a reunião foi convocada de forma emergencial para resolver um assunto sigiloso e que isso 
pode ser dito dessa forma. Indagou na sequência se deveria ser feita ata da reunião; o Vice-
Presidente respondeu que não teria nenhum problema com isto. Foi reforçado que tinha a 
gravação da reunião para uma eventual ata. Na sequência encerrou a reunião, informando 
que se aguardaria o Parecer Jurídico sobre o tema para um novo posicionamento a 
respeito. 
 
Nada mais havendo a tratar e nem quem quisesse fazer uso da palavra, eu, Martinho Nobre 
dos Santos, Diretor Executivo, lavrei a presente ata, a qual foi lida e disponibilizada a todos 
na reunião do dia 23 de setembro de 2020, sendo aprovada por manifestação verbal de 
todos. 
 
Bragança Paulista, 15 de setembro de 2020. 

 
Martinho Nobre dos Santos 
Diretor Executivo - Secretário 
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Warlindo Carneiro da Silva Filho 
Presidente do Conselho de Administração 

 
Wlamir Leandro Motta Campos 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 
Marcos Paulo Garcia de Andrade  
Representante da Federações Estaduais 
 
Kauiza Moreira Venâncio 
Presidente da Comissão de Atletas da CBAt 
 
Rosemar Maria Coelho Neto Menasse 
Atleta Olímpica 

 
Hélio Marinho Gesta de Melo 
Membro do Conselho da WA 

 


