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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 

REALIZADA EM 07/12/2020 

 

Ata da reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), associação civil 
com sede em Brasília/DF, lavrada em forma de sumário. 

 

1. Data, hora e local: Aos sete dias do mês de dezembro de 2020, foi realizada virtualmente, através de 
videoconferência, a reunião do Conselho de Administração da CBTri. Sendo assim, às dezenove horas 
reuniram-se os membros do Conselho para deliberar sobre os temas da pauta. 
  

2. Convocação: O Edital de Convocação da reunião do Conselho de Administração foi enviado por e-mail 
aos seus membros, no dia 20 de novembro de 2020. 
 

3. Participantes 
 
Membros do Conselho de Administração 
 
I. Alberto Lopes 
II. Armando Barcellos 
III. Bruno Nóbrega 
IV. Ernesto Pitanga 
V. Rodrigo La Rosa 
VI. Rychard Hryniewicz  
VII. Thaty Porto 

 

Equipe técnica da Confederação Brasileira de Triathlon e convidados 

I. Alexandre Luna 
II. Cleber Castro 
III. Danilo Pimentel 
IV. Isabella Freitas 
V. Mariana Ohata 
VI. Michel Cutait 
VII. Pedro Henrique Mendonça 
VIII. Rolnan Gueiros 
IX. Virgilio de Castilho 
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4. Pauta: 
 
I. Calendário 2021 
II. Eleição membros representantes dos atletas no CADMIN da CBTri 
III. Planejamento Esportivo Alto Rendimento 2021 
IV. Orçamento da entidade 2021 – COB e CPB 
V. Planejamento Estratégico 2021/2028 - participação técnica Michel Cutait (consultor da área 

de Governança) 
VI. Taxas CBTri - Registros Federativos e Transferências entre Federações Estaduais 

 

  

Às dezenove horas, o presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Triathlon, 
Ernesto Pitanga, dá início à reunião. 

Ernesto dá boas-vindas aos novos membros do Conselho de Administração, eleitos e com mandato a se iniciar 
em 04 de janeiro de 2021, que estão presentes como ouvintes. 

Virgilio de Castilho manifesta agradecimento a Rychard Hryniewicz e a Rodrigo La Rosa (membro representante 
das Federações Estaduais e membro independente, respectivamente), que se despedem do Conselho de 
Administração, por sua dedicação à CBTri.  

É apresentado aos recém-eleitos o modus operandi das reuniões deste Conselho. 

Iniciam-se os itens da pauta. 

V. Planejamento Estratégico 2021/2028 - participação técnica Michel Cutait (consultor da área de 
Governança) 

Michel se apresenta e faz explanação sobre o Planejamento Estratégico 2021 – 2028 

• Foram conceituados, a partir de estudo prévio, Missão, Visão e Valores da CBTri 
• Foram identificados os pilares estratégicos de outras entidades como COB, World Triathlon e Triathlon 

USA 
• Apresentação do organograma CBTri  
• Apresentação de proposta do Planejamento, baseada em pilares estratégicos – com explanação de 

seus oito pilares: 
1. Gestão e Governança 
2. Administrativo e Financeiro 
3. Esporte e Atletas 
4. Parcerias e Novos Negócios 
5. Eventos e Competições 
6. Marketing e Comunicação 
7. Sustentabilidade e Responsabilidade Social 
8. Tecnologia e Informação 
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• Apresentação da metodologia de detalhamento e controle de futuros projetos no Planejamento 
Estratégico 2021 - 2028 

Rychard parabeniza a iniciativa e questiona em qual dos pilares estratégicos estariam as Federações Estaduais 
de Triathlon. Virgilio explica que as Federações têm engajamento em diversos pilares. É necessário que as 
Federações participem colaborativamente das atividades, para que cada projeto seja incluído no campo 
pertinente. Michel complementa que as Federações pertencem ao pilar Parceria e Novos Negócios.  

Rychard questiona sobre o controle de indicadores KPI (Key Performance Indicator) sobre os projetos. Michel 
informa que o controle dos indicadores KPI está previsto e estabelecido dentro do Planejamento Estratégico, 
nos itens “Avaliação” e “Revisão”, sendo os KPI a soma desses dois itens. 

Alexandre Luna questiona se os objetivos do Planejamento Estratégico, no que tange o Alto Rendimento, mais 
especificamente sobre os próximos 2 ciclos Olímpicos, Paris e Los Angeles, já estão definidos. Virgilio explica o 
Alto Rendimento está contemplado no pilar Esporte e Atleta. Além disso, registra que na elaboração do SIGEF 
existe um sistema de categorização dos projetos, em que é necessário definir os objetivos estratégicos, 
anualmente. Dessa forma afirma que os objetivos do Alto Rendimento já estão definidos. 

II. Eleição membros representantes dos atletas no CADMIN da CBTri 

Pedro Henrique Mendonça apresenta resumo do procedimento para as eleições de Membros Representantes 
dos Atletas no Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Triathlon, salientando o respeito da 
CBTri à autonomia da Comissão de Atletas na tomada de decisões sobre o pleito. Dr. Pedro informa sobre 
apoio à Comissão de Atletas durante este processo eleitoral e sobre dúvidas que surgiram: 

1. Acerca do Edital de Convocação, sobre o período de Registro Federativo para que o atleta possa 
participar da eleição (votar e ser votado); 

2. Acerca de, eventualmente, algumas Federações Estaduais realizarem Registro Federativo de atletas e 
não comunicarem à Confederação. 

Cleber Castro pede a palavra para expor questões sobre o fato da não comunicação de algumas Federações 
sobre os Registros Federativos, ressaltando que essa prática é adotada em algumas Federações para que 
possam isentar determinados atletas (com baixo poder aquisitivo) do pagamento do Registro Federativo. 
Sendo assim, o atleta tem seu registro válido somente no âmbito estadual.  

Dr. Pedro informa que a questão levantada se detém à decisão sobre o deferimento ou não da participação 
desses atletas federados somente em âmbito estadual na eleição pleito de Membros Representantes dos 
Atletas no Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Triathlon. Mas ressalta que essas decisões 
cabem à Comissão de Atletas, presidida por Danilo Pimentel. 

VI. Taxas CBTri - Registros Federativos e Transferências entre Federações Estaduais 

É levantada a possibilidade de isentar as Federações do repasse de valores referentes ao Registro Federativo 
dos atletas que foram isentos de pegamento. Virgilio explica que essa prática já é adotada pela CBTri 
atualmente.   

 

D4Sign d6045f02-fe1a-4270-8e1a-4ab4613b6789 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 
 

SHJB E/Q 3/5, Avenida das Paineiras, Ed. Jardim Imperial, Bloco B, Sala 14, Jardim Botânico 
Brasília/DF - CEP: 71681-125 Tel: 55 61 3246-7458 | www.cbtri.org.br 

Filiada à World Triathlon - www.triathlon.org 

É levantada a possibilidade do não repasse permanente à CBTri dos valores arrecadados pelas Federações 
através dos Registros Federativos. Em resposta, é informado que os valores recebidos através do repasse dos 
Registros Federativos são ainda necessários à CBTri, por serem a sua única fonte de renda não oriunda da LAP. 

Rychard levanta a pauta dos Registros Federativos, pleito das Federações, sobre a não cobrança por parte da 
CBTri pelo repasse dos valores referentes ao Registro Federativo a partir de 2021 e solicita deliberação sobre 
esse item. Virgilio informa que a CBTri trata o tema conforme previamente deliberado pelo Conselho de 
Administração, inclusive concedendo desconto de 50% no repasse de valores pelas Federações, devido à 
ausência de provas por conta da pandemia. 

Rychard informa que o pleito de cobrança de valor único de Registro Federativo foi discutido entre as 
Federações e o entendimento é de que essa ação não é viável. No entanto, é possível a criação de faixas 
indicativas de valores mínimo e máximo. 

Ernesto sugere a suspensão da pauta para votação em 2021, considerando que essa deliberação deve ser 
avaliada pelos os membros do Conselho de Administração recém-eleitos, uma vez que o tema se resume ao 
próximo ano. 

Rodrigo La Rosa faz explanação sobre o funcionamento de uma Confederação e a importância da contribuição 
do atleta para a manutenção das entidades (Confederação e Federação). 

É deliberado por esta Comissão que os temas isenção de repasses dos valores referentes ao Registro 
Federativo a partir de 2021 e transferência de atletas entre Federações Estaduais serão deliberados em reunião 
do Conselho em 2021. 

I. Calendário 

Armando informa que o calendário 2021 já foi definido e explica como foi planejado: foi solicitado a todos os 
players de 2020 o calendário de 2021. Sendo assim, baseou-se nas informações de todos que enviaram e 
priorizou as provas que aconteceriam em 2020 (mantendo os responsáveis que ainda tinham interesse).  

Teremos de três a cinco eventos por modalidade, com o total de oito modalidades. 

O caderno de encargos com o termo de compromisso foi enviado para análise do Dr. Pedro. O pleito será 
encaminhado aos organizadores dos eventos. 

Todos os membros deste Conselho receberão o calendário após a confirmação dos organizadores (após o envio 
do caderno de encargos). 

Rychard solicita que o calendário seja enviado ao Conselho de Administração antes da divulgação à 
comunidade. 

Registra-se o pleito das Federações: criação de uma modalidade no Campeonato Brasileiro, a ser realizada nos 
moldes do Standard, pela CBTri, dando liberdade às Federações para a criação de provas seletivas regionais 
com objetivo de fomentar o interesse dos atletas pelas provas do Calendário Nacional – item a ser levado para 
deliberação na próxima reunião do Conselho. 

 

D4Sign d6045f02-fe1a-4270-8e1a-4ab4613b6789 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 
 

SHJB E/Q 3/5, Avenida das Paineiras, Ed. Jardim Imperial, Bloco B, Sala 14, Jardim Botânico 
Brasília/DF - CEP: 71681-125 Tel: 55 61 3246-7458 | www.cbtri.org.br 

Filiada à World Triathlon - www.triathlon.org 

Thaty Porto pede a palavra e sugere que as provas do Campeonato Brasileiro se iniciem somente no segundo 
semestre, devido às incertezas geradas pela pandemia. 

Armando responde as sugestões informando que o intuito da concepção do calendário 2021 foi fazer com que 
os atletas tivessem percepção de valor com relação às provas do Calendário Brasileiro, priorizando a escolha 
técnica. 

III. Planejamento esportivo do Alto Rendimento 
IV. Orçamento da entidade 2021 – COB e CPB 
 
Em 2020, houve atraso no planejamento esportivo e orçamentário, devido à pandemia. 

Na última semana, foi realizada uma reunião para deliberação de aprovação do uso do orçamento.  

A Confederação Brasileira de Triathlon recebeu reajuste de valores no orçamento do CPB e do COB. 

São apresentados o planejamento esportivo e a composição do orçamento no COB e no CPB para 2021. 

 

Rodrigo La Rosa e Rychard Hryniewicz se despedem do Conselho de Administração da CBTri. 

Sem mais para o momento, às 22h45min o presidente do Conselho de Administração, Ernesto Pitanga, dá a 
reunião por encerrada. 
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7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 03 de fevereiro de 2021,

06:46:49

ernestopitanga@hotmail.com - IP: 187.68.206.7 (187-68-206-7.3g.claro.net.br porta: 45132) - Documento de
identificação informado: 326.856.105-53 - DATE_ATOM: 2021-01-25T08:20:54-03:00

25 Jan 2021, 08:39:47
THATY PORTO CURADO Assinou como parte (Conta f5f622f8-5611-4417-bda3-c5ad8b1c460d) - Email:
thatypc@hotmail.com - IP: 189.61.88.140 (bd3d588c.virtua.com.br porta: 32598) - Documento de identificação
informado: 015.440.781-02 - DATE_ATOM: 2021-01-25T08:39:47-03:00

25 Jan 2021, 11:06:51
RODRIGO SILVA LA ROSA Assinou como parte - Email: rodrigolarosa@hotmail.com - IP: 189.6.235.21
(bd06eb15.virtua.com.br porta: 16996) - Documento de identificação informado: 003.430.689-74 - DATE_ATOM:
2021-01-25T11:06:51-03:00

25 Jan 2021, 12:34:22
BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA Assinou como parte (Conta fd1b3ce1-d951-446e-9d1a-
f875f88de194) - Email: bruno@ntsec.com.br - IP: 177.69.22.93 (177-069-022-093.static.ctbctelecom.com.br porta:
20728) - Geolocalização: -15.786385019154828 -47.88888976670823 - Documento de identificação informado:
584.242.531-91 - DATE_ATOM: 2021-01-25T12:34:22-03:00

25 Jan 2021, 14:48:18
MANOEL ALBERTO LOPES DIAS Assinou como parte - Email: alberto@cargolineba.com.br - IP: 152.234.156.179
(152.234.156.179 porta: 39318) - Geolocalização: -12.971276394920551 -38.51191473569027 - Documento de
identificação informado: 360.444.825-53 - DATE_ATOM: 2021-01-25T14:48:18-03:00

29 Jan 2021, 09:51:35
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA Assinou como parte (Conta ff010a18-84e6-43a8-85c7-99cb3dbb6f7a) -
Email: armando@cbtri.org.br - IP: 186.223.164.177 (badfa4b1.virtua.com.br porta: 19638) - Documento de
identificação informado: 937.092.507-49 - DATE_ATOM: 2021-01-29T09:51:35-03:00

01 Feb 2021, 10:13:43
RYCHARD HRYNIEWICZ JUNIOR Assinou como parte (Conta 88eaaa7a-b33d-42a7-a8ab-48035324b8f1) - Email:
rychard@triathlonsp.org.br - IP: 191.183.200.75 (bfb7c84b.virtua.com.br porta: 25362) - Geolocalização:
-23.487129300000003 -46.867450399999996 - Documento de identificação informado: 028.128.767-86 -
DATE_ATOM: 2021-02-01T10:13:43-03:00

Hash do documento original
(SHA256):a3d1bc733f54ca1701ca8cad7cd1cc5b0e7510e8ce0124727b7db278f7c36d7b
(SHA512):22a1e503e795a3f0d9e5274108cd22c33b09bde8b371fee64a9055bee1c20ad22ff7783424b08c4ba9d39d1c2bfdce8b1318667d5261e66c7b0a64c53fa35baf

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

https://www.google.com.br/maps/search/-15.786385019154828 -47.88888976670823
https://www.google.com.br/maps/search/-12.971276394920551 -38.51191473569027
https://www.google.com.br/maps/search/-23.487129300000003 -46.867450399999996
https://www.google.com.br/maps/search/-23.487129300000003 -46.867450399999996

		2021-02-03T06:47:02-0300




