
 

        

 

 

ATA DA REUNIÃO Nº 14/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO 
DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 
Data: 30 de novembro de 2021. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 

Horário de Início: 19h00 

Aplicativo aberto às 19h55  - Início oficial: 19h00 

Horário de término: 20h06 

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. Cleiton Cezário Abrão - Presidente da Comissão de Atletas. 

             
 
 Ausência devidamente justificada em virtude de viagem a trabalho.  

1. Ubiratan Martins Junior - Representante das Federações. 
 
O Presidente do Conselho de Administração abriu a reunião as dezenove horas e seis 
minutos, saudou aos presentes e solicitou a inclusão do 1º item Extra Pauta informando 
que foi realizado há duas semanas na cidade do Rio de Janeiro a Maratona do Rio de 
Janeiro e a Meia Maratona do Rio de Janeiro. Estas duas provas tem seus respectivos 
“permits” ouro e prata, emitidos pela Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt e 
cumprindo o regimento e normas da CBAt, o “permit” ouro está em R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) e metade deste valor, (R$ 5.000,00, cinco mil reais) é repassado para a 
Federação do Estado. No caso do “permit” prata ele corresponde ao valor de R$ 
9.000,00 (nove mil reais) e 50% deste valor é repassado à Federação Estadual. 
Solicitando ainda a inclusão do 2º item Extra Pauta, o Presidente do Conselho 
mencionou que caso todos concordem, haverá a discussão se a CBAt promoveria ou 
não o repasse destes valores dos “permits” para a Federação Rio de Atletismo – FERAt 
e esclarecer porque este item entraria como pauta. Nós temos hoje uma situação atípica 
que é o fato de termos a Federação de Atletismo do Rio de Janeiro – FARJ que não 
está com a sua situação regular e por outro lado nós temos o regimento de taxas que 
prevê este repasse. Como o regimento de taxas não estabelece uma regra para as 
Federações irregulares e o regimento de taxas remete que em situações como esta o 
Conselho de Administração delibera, então, por esta razão, o assunto é abordado com 
os Conselheiros aqui presentes.  
 
 
        



 

        

1. Solicitação de Filiação da FERAt como Entidade Administradora do Atletismo no Estado 
do Rio de Janeiro; 

Após a explanação da solicitação de filiação da FERAT, o presidente abriu o tema para discussão. 

O Conselheiro Cleiton Cezário Abrão fez uso da palavra e informou que não havia recebido os 

documentos formais e que a leitura e análise eram primordiais para uma avaliação adequada, 

justificando que a comunidade atlética do estado do Rio de Janeiro estava há muito tempo 

aguardando uma solução desse caso.  Os demais Conselheiros também relataram o não 

recebimento dos documentos, sendo assim o Conselheiro Cleiton Cezário Abrão sugeriu que 

fosse concedido vistas coletiva retirando de pauta o tema em questão. Ainda durante a reunião o 

Presidente encaminhou à todos os Conselheiros através de e-mail toda a documentação, pediu 

desculpas e explicou que por algum motivo técnico o e-mail anterior não havia sido enviado. 

Solicitou que os Conselheiros que confirmassem o recebimento do e-mail, todos confirmaram.  Por 

unanimidade os Conselheiros concordaram  pela retirada de pauta e pelo término da reunião, 

ficando acordado que o assunto seria tratado na próxima reunião do Conselho.  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, 30 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 
 
Cleiton Cezário Abrão 
Presidente da Comissão de Atletas. 
 


