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

Alberto Lopes
Armando Barcellos
Bruno Nóbrega
Ernesto Pitanga
Rodrigo La Rosa
Rychard Hryniewicz
Thaty Porto

Equipe técnica da Confederação Brasileira de Triathlon e convidados
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Alexandre Luna
Cleber Castro
Danilo Pimentel
Isabella Freitas
Mariana Ohata
Michel Cutait
Pedro Henrique Mendonça
Rolnan Gueiros
Virgilio de Castilho
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4.

Pauta:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Calendário 2021
Eleição membros representantes dos atletas no CADMIN da CBTri
Planejamento Esportivo Alto Rendimento 2021
Orçamento da entidade 2021 – COB e CPB
Planejamento Estratégico 2021/2028 - participação técnica Michel Cutait (consultor da área
de Governança)
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.
2.

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