Ata da reunião extraordinária nº 05/2021 do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Atletismo,
realizada no dia 10 de maio de 2021 em Sala Virtual pelo aplicativo Zoom Meeting.

Horário de Início: 18:11h

Horário de Término: 18:59

Lista de Presença:
1. Arnaldo de Oliveira Silva
2. Claudia Schneck de Jesus
3. Clodoaldo Lopes do Carmo
4. Deraldo Ferreira Oppa
5. Domingos Rodrigues Pandeló Junior
6. Florenilson Itacaramby de Almeida
7. Joana Ribeiro da Costa
8. Maria Magnólia Sousa Figueirêdo
9. Rodrigo Dario Diniz
10. Claudio Roberto de Castilho
11. Wlamir Leandro Motta Campos

Ausência Justificada:
Daiana Priscila Voigt Gamboa
Diogo Dias Gamboa

Pauta
1. Alteração de data do XL Troféu Brasil de Atletismo 2021
O Presidente do Conselho deu as boas-vindas aos Conselheiros passando a palavra ao
Conselheiro Claudio Castilho, proponente desta extraordinária.
Em decorrência da decisão da Consudatle, que elegeu a cidade de Guayaquil, ECU para sediar
o Campeonato Sul-Americano entre os dias 29 a 31 de maio, o Conselheiro Claudio apontou os
prejuízos técnicos dos atletas brasileiros que disputariam a referida competição caso o Troféu
Brasil continue sendo mantido na data de 03 a 06 de junho. A Proposta do Conselheiro após
consulta junto ao Presidente do Conselho foi de que a data do XL Troféu Brasil fosse postergada
em uma semana (10 a 13 de junho).
O Presidente do Conselho apontou ainda os prejuízos para os atletas que estariam integrando a
Delegação do Sul-Americano, haja vista que, a previsão de retorno da delegação estaria
programada para o dia 02 de junho, ou seja, menos de 24 horas antes do início do Troféu Brasil.
O Conselheiro Florenilson mostrou-se preocupado com a mudança da data por acreditar que
algumas equipes e atletas teriam comprado suas passagens para o evento. O Conselheiro
Rodrigo também se mostrou preocupado com essa situação.
Diante disso, o Presidente do Conselho informou que o local de realização do evento ainda se
encontra em aberto, e que já está em tratativas formais para que o evento seja realizado nas
dependências do Centro Olímpico e acompanhando os apontamentos da Conselheira Magnólia,
citou a lei que faz com que as companhias áreas tenham flexibilização quanto à remarcação de
passagens.
Diante dos fatos expostos, por unanimidade dos conselheiros presentes, fica deliberado a data
de realização do XL Troféu Brasil, entre os dias 10 e 13 junho.
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Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho Wlamir Motta Campos encerrou a
Reunião Extraordinária e eu, Rodrigo Dario, na condição de secretário, lavrei a presente ata que,
após lida foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes e assinada pelos mesmos.
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