
 

 

 
ATA DA REUNIÃO Nº 10/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 16 DE 
JULHO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO ZOOM.  
 
Data: 16 de julho de 2021.  
Aplicativo: ZOOM.  
Horário de Início: 19h03.  
Aplicativo aberto às 19:03h – Início oficial: 19h03  
Horário de término: 19h51  
Presentes:  
1. Wlamir Leandro Motta Campos – Presidente do Conselho.  
2. Edson Luciano Ribeiro – Vice-presidente do Conselho.  
3. Cleiton Cezário Abrão – Membro Presidente da Comissão de Atletas 
4. Ubiratan Martins Junior – Representante das Federações.  
5. Dilson Rodrigues Belfort – Representante das Federações.  
6. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Medalhista Olímpica.  
7. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA.  
 
O Presidente do Conselho abriu a reunião as dezenove horas e três minutos, saudou aos 
presentes especialmente ao Presidente da Comissão de Atletas Cleiton Cezário Abrão pela 
sua primeira reunião como integrante do Conselho de Administração, ato contínuo passou a 
leitura e discussão da Ordem do Dia, sendo tomadas as seguintes decisões:  
 
1. Agendamento de Eleição para os 2 representantes de Federações no Conselho 
Técnico; 
 
Foi aprovada por unanimidade a realização da eleição no dia 23 de julho de 2021, ficou 
definido que a CBAt publicará uma nota oficial no dia 19 de julho oficializando o cronograma 
da eleição. O prazo para inscrição dos presidentes de federação interessados em disputar 
essas eleições será dia 21 de julho às 18 horas. Encerrado o prazo a CBAt então publicará 
nota oficial com os nomes dos candidatos. A eleição será realizada entre os 26 presidentes 
de federações sendo eleitos um de cada gênero entre os mais votados. A eleição deverá ser 
realizada em plataforma virtual sendo assegurada a participação de todos os 26 presidentes 
de federação, ao término da eleição deverá ser redigida uma ata com o resultado e a lista 
de presença, essa ata será encaminhada para a CBAt para a homologação do resultado e 
posse dos eleitos, procedimento que será publicado em nota oficial para os efeitos legais. O 
mandato dos eleitos será do dia 24 de julho de 2021 ao dia 30 de abril de 2025. 
 
2. Convocação do Atleta reserva masculino na prova dos 4x400 misto para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio; 
 
Após as manifestações de todos os Conselheiros foi aprovado, por aclamação, a 
convocação do atleta João Henrique Falcão, referendando integralmente e sem 
ressalvas a decisão do Conselho Técnico proferida no dia 3 de julho de 2021, em 
atenção ao Artigo 57, Parágrafo 4º do Estatuto da CBAt. Essa decisão respeitou a 
meritocracia comprovada através do Ranking Combinado (01 de dezembro de 2020 
até 29 de junho de 2021) onde o atleta João Henrique Falcão ocupa a 5ª colocação 
e o atleta Alexander Russo figura em 7º. Todos os Conselheiros, sem exceção, 
consideraram que houve excesso por parte do atleta Alexander Russo do seu livre 
direito de expressão, ao realizar duas “lives” ele fez acusações contra a CBAt e seus 
gestores, o que pode configurar crimes contra a honra além de ferir o código de ética 
e conduta da Confederação Brasileira de Atletismo. Também por aclamação foi 
aprovado o encaminhamento do assunto para o departamento jurídico da CBAt para 



 

 

que sejam avaliadas as medidas cabíveis e necessárias no âmbito administrativo e 
judicial, assegurando ao atleta o amplo direito de defesa e contraditório.  
 
3. Alteração de prazo de obtenção de índice do Campeonato Pan Americano Sub-20, 
extensão para 12.09.2021. 
 
Foi aprovada por aclamação a extensão do prazo que passa a ser o dia 12 de 
setembro de 2021 referendando a decisão tomada pelo Conselho Técnico. 
 

Nada mais havendo a tratar e nem quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente 
deu por encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida e 
disponibilizada a todos ao final da reunião, sendo aprovada por manifestação verbal 
de todos. 

Bragança Paulista, 16 de julho de 2021.  
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