
 

        

 

 

ATA DA REUNIÃO Nº 13/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO 
DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 
Data: 11 de novembro de 2021. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 

Horário de Início: 19h00 

Aplicativo aberto às 18h58  - Início oficial: 19h06 

Horário de término: 21h56 

Presentes: 

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

 
            Ausência devidamente justificada em virtude de viagem de interesse familar.  

1. Cleiton Cezário Abrão - Presidente da Comissão de Atletas. 
 
O Presidente do Conselho abriu a reunião as dezenove horas e seis minutos, saudou aos 
presentes e comunicou que para efeito de registro e possibilidade de futuras consultas 
a fim de esclarecer e evitar dúvidas em relação aos temas tratados e deliberados, que 
as reuniões passem a ser gravadas, não havendo objeção por parte dos Conselheiros  passou-
se a  discussão da Ordem do Dia, sendo tomadas as seguintes decisões: 
 

1. Apresentação e Aprovação do Calendário Competições 2022; 

Após a apresentação da proposta de calendário de eventos a palavra foi aberta e o 

Conselheiro Hélio Marinho Gesta de Mello fez algumas contribuições trazendo 

informações referentes aos eventos da WA e propôs uma reorganização nas datas dos 

eventos de Cross Country, mencionando o fato da data do Mundial de Meia Maratona ter 

sido postergado para novembro, dessa forma os eventos Regionais passariam para o mês 

de fevereiro, a etapa Nacional para março após o Carnaval e o Sulamericano e 

Panamericano de Cross a ser realizado no dia 27 do mesmo mês de março. O Conselheiro 

salientou que a confirmação do sediamento do Sulamericano de Cross, bem como dos 

eventos das categorias U18 e U23 da mesma forma, deveriam ser apresentados e passar 

pela aprovação na Assembleia Geral da Sulamericana que ocorrerá no dia 20/11. O 

Conselheiro também informou que fez uma proposição para que os Comitês Nacionais 

aumentassem o número de vagas de 12 para 18 em cada gênero nos Jogos 

Sulamericanos da Juventude a ser realizado em maio e o mesmo também solicitou a 

inclusão da prova da marcha atlética no programa horário da competição. Por fim, 

comentou sobre a possibilidade de incluir a competição de marcha agendada para ocorrer 



 

        

em maio como uma etapa do tour e direcionar investimentos da Sulamericana para apoiar 

a realização no evento.  

Ao final da discussão o Presidente do CA informou que está em tratativas com a CBDE 

para realizar no ano de 2022 em parceria com a entidade escolar o primeiro Campeonato 

Brasileiro U15 que servirá como seletiva para as Gynasiades de 2023, a serem realizadas 

no Brasil.  

 

2. Convocação da AG para Aprovação do Orçamento 2022; 

O Presidente do CA justificou a necessidade de convocar a AG para que a peça 

orçamentária seja aprovada antes do início do exercício. Dessa forma, permitindo que a 

CBAt inicie a execução dos compromissos financeiros com amplo conhecimento da 

comunidade e autorização da Assembleia Geral e se adapte as melhores práticas de 

Governança, o que foi aprovado por unanimidade por todos os Conselheiros.  

3. Definição do Representante da CBAt para Audiência Pública referente aos 
“permits”; 

Após explicação dos encaminhamentos para a realização da Audiência Pública, o 

Presidente sugeriu que o representante da CBAt fosse um dos 2 membros do Conselho 

de Administração que representam as Federações Estaduais. O Conselheiro Dilson 

Belfort pediu a palavra e generosamente concordou com a indicação do Conselheiro 

Ubiratan Martins; abriu-se então a palavra aos Conselheiros para discussão, todos foram 

favoráveis, ato contínuo foi feita a votação e por unanimidade a escolha foi acolhida.  

4. Programa “Ídolos”, sugestão de encaminhamento para as Loterias CAIXA da 
inclusão dos Medalhistas Olímpicos e em Campeonatos Mundiais de Adultos Indoor 
e Outdoor em atividade e atletas recordistas e/ou Ex Mundiais; 

 

O Contrato da CBAt com as Loterias CAIXA prevê a existência de 26 no programa de 

marketing intitulado “Ídolos do Atletismo”, hoje o programa conta com 24. Visando o 

cumprimento integral do contrato evitando assim multas, bem como  vislumbrando a 

possibilidade de ampliação do programa o Presidente do CA apresentou para apreciação 

e deliberação do Conselho, a proposta de inclusão no programa dos nomes dos 

Medalhistas Olímpicos: Thiago Braz,  Alisson Brendon Alves dos Santos e Rosangela 

Cristina Oliveira Santos, bem como dos medalhistas em Campeonatos mundiais:  Caio 

Oliveira de Sena Bonfim, Almir Cunha dos Santos e do ex recordista mundial da maratona  

Ronaldo da Costa. O Presidente destacou que, caso aprovada a proposta, caberia as 

Loterias CAIXA acatar ou não a inclusão dos atletas nominados, ou seja, a aprovação não 

implicaria em entrada imediata no programa ou qualquer direito. Passou-se então a 

discussão e votação tendo sido  aprovado por unanimidade a proposta de 

encaminhamento para apreciação das Loterias CAIXA da  inclusão no programa “Ídolos 

do Atletismo” dos  medalhistas olímpicos Thiago Braz,  Alisson Brendon Alves dos Santos 

e Rosangela Cristina Oliveira Santos, bem como dos medalhistas em Campeonatos 

mundiais: Caio Oliveira de Sena Bonfim, Almir Cunha dos Santos e do ex recordista 

mundial da maratona  Ronaldo da Costa, visando o cumprimento integral do contrato e a  

ampliação do programa “Ídolos do Atletismo”; cabendo as Loterias CAIXA o aceite ou não 

dessa proposta. 

 



 

        

5. Contratação de serviço de Ouvidoria Externa; 
Foi aprovado por unamidade a contratação de serviço de Ouvidoria Externa independente, 

oferecida pelo COB através do programa específico para as Confederações intitulado 

“Canal de Ouvidoria e Ética” desenvolvido pela empresa Contato Seguro. Esse serviço é 

sigiloso e imparcial e funciona 24 horas por dia podendo ser acessado através de 

smartphone, telefone ou e-mail, ampliando assim a transparência da nossa entidade. 

 

6. Extra Pauta - Arbitragem 

O Presidente do CA trouxe para conhecimento de todos os Conselheiros a reclamação 

recebida através dos Representantes dos Árbitros em virtude da indicação de 6 árbitros 

nível II para participarem do Seminário de Atualização para OTAs organizado pelo Centro 

de Desenvolvimento da Área Sul-americana e realizado através de plataforma digital. Foi 

esclarecido que a CBAt não fez indicações e sim que a Sul-Americana indicou os nomes 

e solicitou a CBAt que confirmasse que os mesmos estavam em efetiva atividade para 

que então fosse confirmada a inscrição. Após a apresentação dos fatos e dos documentos 

comprobatórios, encerrados os esclarecimentos passou-se a  discussão; ato contínuo o 

Conselho de Administração deliberou que em respeito a arbitragem e a transparência que 

norteia a CBAt todos os documentos referentes ao tema serão enviados aos legítimos 

representantes dos árbitros informando sobre os critérios utilizados pela Sul-americana 

para escolha dos 6 árbitros, assim como determinou que o colaborador envolvido nos fatos 

seja advertido formalmente uma vez que participou do Seminário sem a devida 

autorização e conhecimento da CBAt, foi determinado ainda que o caso seja encaminhado 

ao Conselho de Ética da CBAt para conhecimento e eventuais providências.  

Ao concluir o Presidente franqueou a palavra aos Conselheiros para que apresentassem toda e 

qualquer manifestação que entenderem necessárias e fizessem suas considerações finais. 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 encaminhada por e-mail, aguardando aprovação por e-mail. 

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2021. 
 
Wlamir Leandro Motta Campos 
Presidente do Conselho de Administração 

 
Edson Luciano Ribeiro 

Vice-Presidente do Conselho de Administração 
 
Dilson Rodrigues Belfort 
Representante das Federações Estaduais 

 
Rosemar Maria Coelho Neto Menasse 
Medalhista Olímpica 

 
Hélio Marinho Gesta de Melo 

Membro do Conselho da WA 
 
Ubiratan Martins Junior 
Representante das Federações 


