
 

        

ATA DA REUNIÃO Nº 12/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO 
DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAMS. 

 
Data: 29 de setembro de 2021. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 

 
Horário de Início: 18h00 

Aplicativo aberto às 18h00  – Início oficial: 18h08 
 
Horário de término: 19h41 

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. Cleiton Cezário Abrão – Presidente da Comissão de Atletas. 
7. Claudio Roberto de Castilho – Diretor Executivo. 

 
 Ausência justificada por questões de saúde na família.  

Conselheiro Ubiratan Martins Junior - Representante das Federações. 

 
O Presidente do Conselho abriu a reunião as dezoito horas e oito minutos, saudou aos 
presentes e passou a  discussão da Ordem do Dia, sendo tomadas as seguintes decisões: 

  

1- Discussão e Aprovação do Plano Estratégico Ciclo 2021-2024; 
Após apresentação do tema pelo Presidente do Conselho de Administração foi aberto para 
que os Conselheiros fizessem uso da palavra para apresentar considerações para 
discussão e posterior aprovação. O Conselheiro Cleiton Cezário Abrão fez uso da palavra 
e apontou ser contrário ao objetivo macro relacionado a aquisição definitiva da sede do 
CNDA Loterias Caixa localizada na cidade de Bragança Paulista. Também apontou que o 
pilar ídolos deveria ampliar as ações em relação ao número e formato das contrapartidas 
dos integrantes do programa para desenvolvimento e maior visibilidade da modalidade. O 
Presidente prestou esclarecimentos sobre o formato do programa “ídolos” destacando se 
tratar de um programa de marketing das Loterias CAIXA que tem como propósito o 
fomento e desenvolvimento do Atletismo e sugeriu que fosse formalizado o pleito para que 
pudesse ser apresentado, discutido e validado futuramente pelos representantes das 
Loterias CAIXA patrocinador máster do Atletismo Brasileiro. Após finalização da discussão 
o tema foi submetido a votação no qual foi aprovado por unanimidade. 

 
2- Apresentação do Programa da Seleção Permanente; 

A proposta foi apresentada e ao final foi aberta a palavra para que os Conselheiros 

fizessem considerações. O Conselheiro Cleiton Cezário Abrão fez uso da palavra e pediu 

esclarecimentos sobre um ponto referente a possibilidade de sobreposição de apoio aos 

Treinadores com mais de um Atleta contemplado no programa. Ele elogiou e reconheceu 



 

        

avanços no programa com relação ao PPO, destacou a transparência e objetividade do 

programa, uma vez que agora, todos os Atletas e Treinadores saberão pontualmente a 

forma de acesso ao programa.   Ao concluir, ponderou sobre a expectativa da comunidade 

em atenção aos Atletas que não estão contemplados em programas e bolsas nesse 

momento e que também não serão contemplados dentro dos critérios apresentados. O 

Conselheiro Hélio Marinho Gesta de Melo fez um apontamento sobre a importância 

estratégica da inclusão da categoria Sub-23 para o desenvolvimento e manutenção dos 

Atletas na modalidade.  O Conselheiro Dilson Rodrigues Belfort reforçou a necessidade 

de incluir todos os grupos de provas nas ações, principalmente em Campings 

Internacionais e na atuação dos consultores internacionais. Após discussão seguiu para 

aprovação da minuta do Programa no qual foi aprovado por unanimidade.  O Presidente 

comunicou aos Conselheiros sobre o fato da CBAt estar trabalhando junto ao Governo 

Federal para que a categoria Sub-23 seja contemplada pelo programa Bolsa Atleta. Em 

2022 os três primeiros colocados nos Campeonatos Brasileiros Loterias CAIXA Sub-23 

de 2021 passarão a ter direito a esse benefício. Na visão do Presidente esse é um grande 

avanço e vai de encontro aos anseios e necessidade dos Atletas dessa categoria tão 

importante e até então pouco assistida. Todos os Conselheiros verbalizaram concordância 

com esse encaminhamento. Ao concluir o Presidente franqueou a palavra aos 

Conselheiros para que apresentassem toda e qualquer manifestação que entenderem 

necessárias e ao concluir 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, 29 de setembro de 2021. 

 
Wlamir Leandro Motta Campos 
Presidente do Conselho de Administração 

 
Edson Luciano Ribeiro 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 
Dilson Rodrigues Belfort 
Representante da Federações Estaduais 

 
Rosemar Maria Coelho Neto Menasse 
Medalhista Olímpica 

 
Cleiton Cezário Abrão 
Presidente da Comissão de Atletas 

 
Hélio Marinho Gesta de Melo 

Membro do Conselho da WA 
 


