ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON
REALIZADA EM 31/08/2020

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 trinta e um dias do mês de agosto de 2020, foi realizada virtualmente, através
de videoconferência, a reunião do Conselho de Administração da CBTri. Sendo assim, às dezenove
horas e trinta minutos em primeira convocação e às vinte horas em segunda convocação, 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 14 de agosto de 2020.

3.

Membros presentes:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ernesto Pitanga, Presidente do Conselho de Administração;
Armando Barcellos, Vice-presidente do Conselho de Administração;
Rychard Hryniewicz Junior, Presidente da Federação Paulista de Triathlon;
Thaty Porto, representante dos atletas;
Alberto Lopes, representante dos atletas;
Bruno Nóbrega, independente;
Rodrigo La Rosa, independente.
Convidados:

VIII. Virgilio de Castilho, Diretor geral da Confederação Brasileira de Triathlon;
IX. Pedro Henrique Mendonça, advogado, representante da assessoria jurídica da entidade.
4. Pauta:
I. Regimento Eleitoral;
II. Calendário Nacional;
III. Assuntos Gerais.
Às dezenove horas e trinta minutos, o presidente do Conselho de Administração da Confederação
Brasileira de Triathlon, Ernesto Pitanga, dá início à reunião e solicita a permissão de todos os presentes para a
gravação da reunião - todos os membros do Conselho de Administração autorizam o registro.
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1) Regimento Eleitoral:
Apresentação do Regimento Eleitoral, enviado previamente por e-mail (em 28/08/2020).
Dr. Pedro Mendonça explica que a criação do Regimento Eleitoral é uma exigência prevista no
estatuto, e destaca dois aspectos importantes de sua elaboração:
i)
ii)

Foram estabelecidos de forma clara os prazos de antecedência para divulgação do período de
candidaturas;
Regimento Eleitoral adaptado à realidade da Assembleia Eletiva Virtual, da Assembleia Eletiva
Presencial ou ainda da Assembleia de forma híbrida (conforme última alteração estatutária).

Após considerações apresentadas pelos membros Thaty Porto, Rychard Hryniewicz e Armando
Barcellos, Dr. Pedro Henrique Mendonça apresenta a revisão final do documento com a inclusão das
observações solicitadas. Com tais ajustes, o documento é colocado para deliberação e aprovado por
unanimidade.
2) Calendário Nacional:
Armando faz explanação sobre as alterações do Calendário Nacional:
Relembra que já houve deliberação do CA sobre a reabertura do Calendário Nacional a partir de
01/09, porém, solicita aos membros do Conselho de Administração que reconsiderem a retomada
deste, levando em consideração a hipótese de cancelamento deste em 2020 e, considerando que:
i)

A retomada do Calendário Nacional, levando em conta a pandemia de Coronavírus, não permitiria
que, em muitos casos, os atletas pudessem se locomover entre estados e/ou se mantenham em
boas e iguais condições de treino para participação no campeonato;
ii) Pode haver prejuízo no pagamento de um ano do Bolsa Atleta: caso seja realizado campeonatos
nacionais em 2020, poderiam ficar prejudicados aqueles atletas contemplados no programa com
resultados relativos aos campeonatos do ano de 2019, uma vez que o programa estipulou, através
de recente portaria, que havendo campeonato em 2020, o pagamento do auxílio se sobreporá ao
ano de 2019, uma vez que o programa terá um edital único em janeiro de 2021, contemplando
um ou outro ano.
iii) Argumenta pela igualdade de condições (levando em conta que os estados estão em estágios
diferentes da pandemia, impossibilitando, em muitos casos, o deslocamento dos atletas) e
informa ainda que muitas outras Confederações cancelaram seus calendários pelos mesmos
motivos.
Sendo assim, solicita nova deliberação com relação ao calendário 2020, face ao exposto acima.
Beto Lopes solicita o adiamento dessa deliberação a fim de levar a questão à Comissão de Atletas,
para então, retornar a próxima reunião deliberativa do CA informando seu voto.
Todos votam favoráveis ao adiamento.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON
SGAS 616 Bloco B Sala 223 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-760
Tel: 55 61 3246-7458 | www.cbtri.org.br
Filiada à International Triathlon Union – ITU www.triathlon.org
D4Sign 973e7c4c-fdd6-43c9-913d-f5a87dfce251 - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

3) Assuntos Gerais:
Beto Lopes sugere alteração do estatuto, de modo que candidaturas a cargos eletivos da CBTri possam
ser subscritas por atletas filiados – prerrogativa que hoje é exclusiva das federações filiadas. Virgilio
informa que a última revisão estatutária está em registro e que quando este processo for finalizado,
poderá ser convocada pelo Presidente uma reunião extraordinária da assembleia para sugestão e
deliberação deste item, assim como, alguns outros importantes ajustes colocados pelos membros
Thaty Porto, Rychard Hryniewicz e Armando Barcellos, no decorrer desta reunião do CA.
Rychard sugere a criação de modelo de estatuto ajustada à realidade estadual no qual as Federações
Estaduais possam se basear para a criação do seu próprio estatuto. Dr. Pedro informa que verificará se
a criação deste modelo é factível.
Sem mais para o momento, o presidente do Conselho de Administração dá a reunião por encerrada.

Assinam esta ATA os membros presentes e demais participantes técnicos.
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