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Horário de Início: 15:00h   Horário de Término: 17:30 
 
Lista de Presença – Conselheiros: 
 

1. Anderson Moraes Lemes Rosa 
2. Claudia Schneck de Jesus  
3. Clodoaldo Lopes do Carmo 
4. Deraldo Ferreira Oppa 
5. Diogo Dias Gamboa 
6. Florenilson Itacaramby de Almeida 
7. João Paulo Alves da Cunha 
8. Joana Ribeiro da Costa 
9. Rodrigo Dario Diniz 
10. Warlindo Carneiro da Silva Filho 
11. Maria Magnólia de Sousa Figueiredo 

 
Pauta 
 
1. Calendário CBAt 2020 
2. CM de Meia Maratona 2020 
3. Calendário CBAt 2021 
4. Protocolo para Corridas de Rua 
5. Programa de treinamento supervisionado/subsidiado pela CBAt para atletas de potencial 

olímpico. 

 
 
Antes do início da reunião, foram justificadas as ausências da conselheira Daiana Priscila Voigt 
Gamboa em função de problemas familiares e do conselheiro Claudio Roberto de Castilho que 
estava em reunião prévia que não encerrou até o início desta nossa reunião. 
 
O Conselheiro Anderson agradeceu a compreensão de todos devido a remarcação desta reunião, 
que originalmente estava prevista para o dia 17 de agosto de 2020, porém, devido a queda de 
energia elétrica na região onde a CBAt se encontra, não havia a possibilidade de realização, já que 
o servidor da Confederação também estava desligado, impossibilitando qualquer acesso a 
documentos nos arquivos da CBAt, bem como, não havia acesso à internet, prejudicando assim as 
discussões. 
  
Deliberação dos temas: 
 
1. Calendário CBAt 2020 

 
O Conselho decidiu pela manutenção do Calendário atual da CBAt, mesmo que ainda haja grande 
indefinição sobre a realização de todas as competições previstas. Foi solicitado para que o 
Departamento Técnico da CBAt apresente proposta de pequenas competições no formato de 
Desafios.  
 
2. CM de Meia Maratona 2020 

 
Conforme definido na última reunião do Conselho, o Departamento Técnico da CBAt entrou em 
contato com os treinadores dos atletas para saber a condição de cada um para efetuar uma nova 
convocação. Feito o contato, todos demonstraram estar em plena atividade e com o objetivo de 
participar do Campeonato Mundial. O conselheiro Anderson informou que um dos atletas, à época 
(fevereiro), solicitou dispensa, pois participaria de uma maratona uma semana antes do 
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Campeonato Mundial e outro atleta que atendia o critério foi convocado para suprir a vaga. Em 
função de que não havia tempo hábil para convocar pelas vias normais, com publicação de Nota 
Oficial e com devido tempo para aceitação da convocação, foi feito contato telefônico com o novo 
atleta que aceitou. Logo em seguida a CBAt entrou em modo home-office, suspendeu seu 
calendário e o Campeonato Mundial adiado. O atleta que declinou a convocação foi Gilmar Silvestre 
Lopes e o novo atleta convocado foi Paulo Roberto de Almeida Paula. O Conselho decidiu por 
manter a convocação atual, mas solicitou que caso o atleta Paulo Roberto de Almeida Paulo decline 
de ir ao Campeonato Mundial, a CBAt deve convocar novamente o atleta Gilmar Silvestre Lopes.  
 
3. Calendário CBAt 2021 

 
Foram debatidas as possíveis datas, evento por evento, para alocação de cada um dentro do 
calendário competitivo de 2021. As datas propostas são as abaixo indicadas: 
 
CB de Cross Country - 06 e 07.02.2021 
CB de Marcha Atlética - 06 e 07.03.2021 
CB de Provas Combinadas – a definir 
CB de Meio-fundo e Fundo – a definir 
GP Brasil – 30.05.2021 
Troféu Brasil – 03 a 06.06.2021 
CB Sub-20 - 03 a 05.07.2021 
Jogos Olímpicos – 30.07 a 08.08.2021 
CB Sub-18 – 17 a 19.09.2021 
CB Sub-16 – 01 a 03.10.2021 
CB Sub-23 – dependerá da data dos Jogos Pan-Americanos Junior Cali 2021 
 
Faltam serem alocados os eventos internacionais, onde alguns possuem datas e outros não.  
 
4. Protocolo para Corridas de Rua 
 
O protocolo foi aprovado pelo Conselho Técnico o qual deverá ser encaminhado para o Conselho 
de Administração para aprovação final. 
 
5. Programa de treinamento supervisionado/subsidiado pela CBAt para atletas de potencial 
olímpico. 

 
Como muitos conselheiros precisavam se retirar da reunião, ficou decidido que esta pauta, será 
discutida em reunião futura. 
 
Não havendo mais nada a discutir, às dezessete horas e trinta minutos foi encerrada a reunião. 
 
 
 
Joana Ribeiro Costa 
Representante dos Atletas 
 
 
 
 

  
Maria Magnólia Sousa Figueirêdo 
Representante das Federações 

 

Clodoaldo Lopes do Carmo 
Representante dos Treinadores 
 
 

 Deraldo Ferreira Oppa 
Representante das Federações 
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Florenilson Itacaramby de Almeida 
Representante dos Árbitros 
 

  
 
Claudia Schneck de Jesus 
Representante dos Árbitros 
 

 
 
 

  

Anderson Moraes Lemes Rosa 
Representante da CBAt 
 
 
 
 
 
 

 Rodrigo Dario Diniz 
Representante da CBAt 
 

Warlindo Carneiro da Silva Filho 
Presidente do Conselho 
 

 João Paulo Alves da Cunha 
Representante da CBAt  
 

 
 
 

 
 
Diogo Dias Gamboa  
Representante dos Atletas 

 


