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ATA DA REUNIÃO Nº 18/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 29 DE 
DEZEMBRO DE 2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT 
TEAMS. 

 

Data: 29 de dezembro de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 
 

Horário de início: 19h00. 
Aplicativo aberto às 18h45  – Início oficial: 19h15 

 
Horário de término: 20h05 

Presentes:  

1. Warlindo Carneiro da Silva Filho – Presidente do Conselho. 
2. Wlamir Leandro Motta Campos – Vice-presidente do Conselho. 
3. José Orliandes de Barros – Representante das Federações. 
4. Marcos Paulo Garcia de Andrade – Representante das Federações. 
5. Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski - Presidente da Comissão de Atletas. 
6. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA. 
7. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Atleta Olímpica 
8. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo da CBAt (Secretário). 
 

Decisões Tomadas: 
 
O Presidente do Conselho abriu a reunião as dezenove horas e quinze minutos, deu boas-vindas a 
todos e passou-se na sequência a discussão da ordem do dia da presente reunião: 
 
1. Resposta para filiado da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul – 
FAERGS: o Presidente solicitou ao Conselheiro Marcos que explanasse sobre a solicitação de um 
de seus filiados para utilizar a logomarca da CBAt, pedido da Associação Noroeste Runners, filiada 
à FAERGS;  o Conselho aprovou a utilização desde que respeitadas as normas de aplicação da 
marca da CBAt, bem como foi aprovado que seja publicado em Nota Oficial um regulamento de 
utilização da marca da CBAt pelas entidades ligadas ao Atletismo e também por terceiros. 
 
2. Definição do Regimento de Taxas da CBAt para o ano de 2021: foi aprovada por unanimidade 
a manutenção das taxas da CBAt do ano de 2020 para o ano de 2021. Foi aprovado igualmente a 
isenção da taxa de anuidade para as federações filiadas. 
 
3. Apreciação da Proposta de Orçamento da CBAt para o exercício de 2021: o Presidente 
explanou sobre o tema e seguiu-se debate a respeito, em especial sobre a possibilidade de renovar 
ou não o patrocínio com a Caixa Econômica Federal. Após o debate, decidiu-se que a CBAt refaça 
o orçamento extremamente estratégico e indispensável para os três primeiros meses de 2021, 
aguardando-se o pronunciamento da Caixa sobre a renovação do patrocínio ou não. Também foi 
aprovado que seja consultado o Jurídico sobre a continuidade ou não do processo seletivo para os 
treinadores do CNDA, que se encontra em andamento. 
 
O Presidente respondeu a solicitação de inclusão do ponto de pauta solicitado pela Presidente da 
Comissão de Atletas, que é pensamento da CBAt incluir uma ajuda de custos para treinadores e 
atletas quando integrando seleções brasileiras de Atletismo, não sendo possível neste momento 
estabelecer valores. 
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Nada mais havendo a tratar e nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente deu por 
encerrada a sessão, sendo que eu, Martinho Nobre dos Santos, 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, 29 de dezembro de 2020. 

 
Martinho Nobre dos Santos 
Diretor Executivo - Secretário 

 
Warlindo Carneiro da Silva Filho 
Presidente do Conselho de Administração 

 
Wlamir Leandro Motta Campos 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 
José Orliandes de Barros 
Representante da Federações Estaduais 

 
Marcos Paulo Garcia de Andrade  
Representante da Federações Estaduais 
 
Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski 
Presidente da Comissão de Atletas da CBAt 
 
Rosemar Maria Coelho Neto Menasse  
Atleta Olímpica 
 
Hélio Marinho Gesta de Melo 
Membro do Conselho da WA 

 


