
 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 

REALIZADA EM 20/09/2021 

 
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 vinte dias do mês de setembro de 2021, 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. Participantes 
 

Membros do Conselho de Administração 
 

I.Alberto Lopes 
II.Armando Barcellos 

III.Bruno Nóbrega 
IV.Carolline Gomes 
V.Cleber Castro 

VI.Ernesto Pitanga 
VII.Mariana Ohata 

VIII.Rolnan Gueiros 

 

Equipe técnica da Confederação Brasileira de Triathlon e convidados 

I.Isabella Freitas 
II.Virgilio de Castilho 

III.Pedro Henrique Mendonça 
 
 
3. Esclarecimentos – Diretor Geral 
 
O Diretor Geral, Virgilio de Castilho, inicia a reunião fazendo pequenas considerações sobre as 
convocações e pautas das reuniões ordinárias deste colegiado. Esclarece que habitualmente na primeira 
reunião do ano corrente há a deliberação e instituição do calendário ordinário de reuniões deste Conselho 
de Administração, ficando assim dispensada a apresentação e convocação formal por Edital de tais 
reuniões ordinárias. O calendário anual de reuniões do Conselho de Administração foi previamente 
divulgado e inserido no website da Confederação Brasileira de Triathlon. Apenas serão convocadas por 
meio de Editais de Convocação as reuniões extraordinárias que se façam necessárias no decorrer do ano. 
Quanto às pautas das reuniões, esclarece que essas devem ser organizadas e coordenadas pelo Presidente 
do Conselho de Administração, com colaboração do próprio Virgilio, podendo qualquer outro membro do 
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Conselho propor temas a serem abordados e discutidos. Quando não houver envio prévio de sugestão de 
pauta, as reuniões se destinarão à apresentação das principais atividades realizadas pela CBTri naquele 
período. 
 
4. Pauta 
 

• Alteração operacional do Campeonato Brasileiro de Triathlon – Data 
 

 As provas dos Campeonatos Brasileiros de Triathlon Sprint e Triathlon Standard, que 
aconteceriam em 18 e 19/12/2021, foram alteradas para 05/12/2021, por questões operacionais.  
Sobre essa alteração, o membro Alberto Lopes questiona sobre a possível necessidade de tal assunto ser 
encaminhado previamente aos membros da Comissão de Atletas. Virgilio de Castilho relembra que essa 
não é uma obrigatoriedade legal ou normativa da entidade. No entanto, informa que sempre serão bem-
vindas as sugestões da Comissão de Atletas e, sempre que possível, este grupo será participado das 
decisões. Virgilio de Castilho solicita à assessoria jurídica da CBTri que oriente sobre essa questão:  
 Dr. Pedro Henrique Mendonça esclarece que a Lei Pelé exige a presença de atletas nos colegiados 
de direção das entidades incumbidas de assuntos esportivos, mas que isso não se confunde com 
necessidade de que todas as decisões esportivas passem pela Comissão de Atletas. Acrescentou que, 
conforme determina o estatuto da CBTri, os membros da Comissão de Atletas integram a Assembleia 
Geral; mas no Conselho de Administração os atletas são representados por dois integrantes por eles 
diretamente eleitos. Portanto, a composição e a tomada de decisões do Conselho de Administração estão 
de acordo com a legislação e com o estatuto da CBTri. 
 
 

• Programa de Integridade 
 

 O Dr. Pedro Henrique Mendonça expôs ao Conselho de Administração sobre o Programa de 
Integridade da CBTri, explicando os limites do seu escopo, apresentando as etapas já finalizadas e a matriz 
de riscos identificados e informando as etapas a seguir. No ensejo, aduziu que estão em processo de 
revisão minutas de Política Anticorrupção, Política de Gestão de Riscos e Regulamento de Registro e 
Transferência de Atletas. Também se encontra em revisão o Regimento Interno do Conselho de 
Administração, com o objetivo de melhor adequação à atual realidade da CBTri e das reuniões online. 
Por fim, o Sr. Virgílio de Castilho destacou que todas as minutas seriam encaminhadas à apreciação dos 
membros do Conselho, e que seria convocada uma reunião específica para deliberação sobre tais 
documentos. 
 
 

• Assuntos gerais 
 
I. Curso, desenvolvido pela Confederação Brasileira de Triathlon, a fim de orientar as 

Federações Estaduais na estruturação organizacional de suas entidades (em elaboração). 
Previsão para início: março/2022. 

 
II. 26/09 – Atletas classificados para Jogos Pan-Americanos de Cali (Davi Lucas, Miguel Hidalgo, 

Giovanna Lacerda e Gabrielle Lemes) embarcarão para a Colômbia no final de setembro para 
participação no evento teste promovido pela World Triathlon. 
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III. Desenvolvimento da chancela Fomento Triathlon Brasil em parceria com o Projeto Escolinha 
de Triathlon Formando Campeões realizado pelo Atleta Olímpico, Juraci Moreira. 

 
IV. Realização de cursos de Oficiais Técnicos: 

 
a) Toda Federação Estadual tem autonomia para realização de seus próprios cursos de 

capacitação de seus Oficiais Técnicos, e a CBTri poderá reconhecer esses cursos em nível 
estadual, mas sem atuação em provas do calendário nacional; 

b) A CBTri arcará com os custos operacionais do curso quando este se destinar à 
capacitação em provas do calendário nacional; 

c) Quando a Federação manifestar interesse na realização do curso CBTri deverá arcar com 
os custos operacionais dispostos na política estabelecida pela CBTri em conjunto com a Comissão 
de Oficiais Técnicos; 

d) O prazo para solicitação do curso será estabelecido na política que regulará os cursos.  
 

 
V. Os regulamentos de Convocação para Campeonatos Mundiais 2021 que foram cancelados, 

encontram-se atualizados no website da CBTri. Atletas que participarem e se classificarem na 
prova do Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint ou Campeonato Brasileiro de Triathlon 
Standard 2022 poderão escolher em qual dos dois ou até mesmo nos dois Campeonatos 
Mundiais 2022 se inscrever, uma vez que as provas SPRINT e STANDARD do calendário 
nacional serão realizadas no mesmo dia (05/12/2021). 

 
VI. Inscrições Campeonato Brasileiro de Triathlon Sprint e Campeonato Brasileiro de Triathlon 

Standard – sugestão Cleber: abrir as inscrições para federados com dias de antecedência, a 
fim de assegurar que os atletas com registro federativo ativo tenham sua vaga garantida. 

 
 
Sem mais para o momento, o presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de 
Triathlon dá por encerrada a reunião. 
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Assinaturas
Ernesto Teixeira Pitanga
ernestopitanga@hotmail.com
Assinou como parte
MANOEL ALBERTO LOPES DIAS
alberto@cargolineba.com.br
Assinou como parte
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA
armando@cbtri.org.br
Assinou como parte
Bruno Cesar Carvalho Borges da Nobrega
bruno@ntsec.com.br
Assinou como parte
MARIANA OHATA
contato@ohata.com.br
Assinou como parte
Carolline Cristine Gomes Barbosa
carolline.gomes@hotmail.com
Assinou como parte
ROLNAN GUEIROS ROSAS
triathlonfepetri@gmail.com
Assinou como parte
Cleber Castro
cleber@e-xis.com.br
Assinou como parte
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ERNESTO TEIXEIRA PITANGA Assinou como parte (Conta f88c2d6e-5ef0-4b40-a326-9e8da6fe635f) - Email:
ernestopitanga@hotmail.com - IP: 179.177.177.143 (179.177.177.143.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 35004) -
Documento de identificação informado: 326.856.105-53 - DATE_ATOM: 2021-11-04T06:00:24-03:00

04 Nov 2021, 11:56:23
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA Assinou como parte (Conta ff010a18-84e6-43a8-85c7-99cb3dbb6f7a) -
Email: armando@cbtri.org.br - IP: 177.136.157.197 (fttx-177136157197.usr.predialnet.com.br porta: 54896) -
Documento de identificação informado: 937.092.507-49 - DATE_ATOM: 2021-11-04T11:56:23-03:00

05 Nov 2021, 07:09:47
BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA Assinou como parte (Conta fd1b3ce1-d951-446e-9d1a-
f875f88de194) - Email: bruno@ntsec.com.br - IP: 189.6.20.48 (bd061430.virtua.com.br porta: 28746) -
Geolocalização: -15.815711116811038 -47.815146200459886 - Documento de identificação informado:
584.242.531-91 - DATE_ATOM: 2021-11-05T07:09:47-03:00

05 Nov 2021, 08:24:11
MARIANA OHATA Assinou como parte - Email: contato@ohata.com.br - IP: 177.170.216.54
(177-170-216-54.user.vivozap.com.br porta: 64746) - Documento de identificação informado: 844.318.731-04 -
DATE_ATOM: 2021-11-05T08:24:11-03:00

05 Nov 2021, 12:20:09
MANOEL ALBERTO LOPES DIAS Assinou como parte - Email: alberto@cargolineba.com.br - IP: 177.135.205.27
(cargolineba.static.gvt.net.br porta: 29942) - Documento de identificação informado: 360.444.825-53 -
DATE_ATOM: 2021-11-05T12:20:09-03:00

11 Nov 2021, 13:27:43
CAROLLINE CRISTINE GOMES BARBOSA Assinou como parte - Email: carolline.gomes@hotmail.com - IP:
187.36.67.62 (bb24433e.virtua.com.br porta: 35030) - Documento de identificação informado: 092.427.184-16 -
DATE_ATOM: 2021-11-11T13:27:43-03:00

15 Nov 2021, 06:30:24
CLEBER CASTRO Assinou como parte - Email: cleber@e-xis.com.br - IP: 179.178.228.69
(179.178.228.69.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 41754) - Geolocalização: -12.962584125277886
-38.40972995805805 - Documento de identificação informado: 863.857.395-20 - DATE_ATOM:
2021-11-15T06:30:24-03:00

22 Nov 2021, 16:57:40
ROLNAN GUEIROS ROSAS Assinou como parte (f4973527-c147-4e2d-b3f5-0fde7b59f020) - Email:
triathlonfepetri@gmail.com - IP: 179.66.203.225 (179-66-203-225.user3p.veloxzone.com.br porta: 16854) -
Geolocalização: -8.0256946 -34.8810485 - Documento de identificação informado: 819.939.514-15 - DATE_ATOM:
2021-11-22T16:57:40-03:00
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