
 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON 

REALIZADA EM 22/11/2021 

 
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 e dois dias do mês de novembro 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.Alexandre Luna 
II.Armando Barcellos 

III.Carolline Gomes 
IV.Ernesto Pitanga 
V.Mariana Ohata 

VI.Rolnan Gueiros 

 

Equipe técnica da Confederação Brasileira de Triathlon e convidados 

I.Isabella Freitas 
II.Virgilio de Castilho 

III.Pedro Henrique Mendonça 
 
Às dezenove horas, o presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Triathlon, 
Ernesto Pitanga, dá início à 6ª reunião ordinária de 2021 deste Conselho, e passa a palavra ao diretor 
geral, Virgilio de Castilho. 
 
Virgilio explana sobre o e-mail enviado em 17 de novembro de 2021, às 08h55min, em que constam os 
itens a serem deliberados nesta reunião, bem como toda a documentação pertinente a esses itens, com 
tempo hábil para a análise por parte dos membros deste Conselho. 
 
Ernesto Pitanga pede a palavra e informa que a Confederação Brasileira de Triathlon é finalista do Prêmio 
Sou do Esporte Governança 2021, que será transmitido ao vivo através do canal Band Sports, em São 
Paulo, entre os dias 14 e 17 de dezembro.  
 
Virgilio de Castilho retoma a palavra e dá início às deliberações na ordem enviada por e-mail. 
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Deliberações 
 

i. Regimento Interno do Conselho de Administração – O assessor jurídico da CBTri, Pedro 
Henrique Mendonça, faz breve exposição sobre a necessidade de atualização do Regimento 
Interno deste Conselho, destacando os principais norteadores da revisão realizada. Não 
havendo dúvidas por parte dos presentes, o tema é colocado em deliberação, sendo 
aprovado por unanimidade o novo Regimento Interno do Conselho de Administração da 
Confederação Brasileira de Triathlon. 
 

ii. Política Anticorrupção Triathlon Brasil – O assessor jurídico da CBTri, Pedro Henrique 
Mendonça, expõe sobre a importância do estabelecimento de Política Anticorrupção no 
âmbito do Programa de Integridade da CBTri. Não havendo dúvidas por parte dos membros 
presentes, o tema é colocado em deliberação, sendo aprovada por unanimidade a Política 
Anticorrupção Triathlon Brasil 
Concluída a deliberação, Alexandre Luna manifestou a necessidade de avaliação frequente 
do documento e, se necessária, sua atualização. 
 

iii. Política de Gestão de Riscos – O assessor jurídico da CBTri, Pedro Henrique Mendonça, 
expõe a importância da Política de Gestão de Riscos, que define competências e 
periodicidade de ações relacionadas ao Programa de Integridade da CBTri. Não havendo 
dúvidas por parte dos membros presentes, o tema é posto em deliberação, sendo aprovada 
por unanimidade a Política de Gestão de Riscos. 
Encerrada a deliberação, Alexandre Luna destacou mais uma vez a necessidade de avaliação 
frequente do documento e, se necessária, sua atualização. 
 

iv. Política de Homologação de Eventos dos Campeonatos Brasileiros – O Diretor Geral da 
CBTri, Virgílio de Castilho, faz breve exposição sobre os objetivos do documento e como sua 
elaboração passou por diversas áreas da CBTri, envolvendo uma série de reuniões. Não 
havendo dúvidas iniciais de parte dos membros presentes, o item é posto em deliberação, 
sendo aprovada por unanimidade a nova Política de Homologação de Eventos dos 
Campeonatos Brasileiros. 
Encerrada a deliberação, referindo-se a tema relacionado a esse, Carolline Gomes registra a 
solicitação da Comissão de Atletas de que o calendário de eventos seja encaminhando com 
antecedência para a aludida Comissão, para que seus membros possam avaliar seu conteúdo 
previamente à sua aprovação pelo Conselho de Administração. Virgilio de Castilho destaca 
que a presente deliberação se refere à forma como os eventos terceirizados se realizarão e 
não ao calendário de eventos em sim, e informa que em tempo hábil se reunirá com a 
Comissão de Atletas para tratar do calendário de eventos e posteriormente submetê-lo à 
aprovação deste Conselho.  
Por fim, Mariana Ohata questiona se os “atletas profissionais” deverão pagar pelas 
inscrições, caso excedam as cinco cortesias da CBTri previstas na Política. Armando Barcellos 
explica que as cortesias não se destinam especificamente a esse grupo de atletas e sim a 
casos de atletas com dificuldades em custear sua participação ou qualquer outra 
necessidade, em que a Confederação entenda que deverá disponibilizar tais cortesias. 
Virgilio de Castilho explica que as cortesias de inscrições de eventos quando produzidos pela 
CBTri terão seus critérios debatidos com a Comissão de Atletas. 
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v. Política de Registro e Transferência de Atletas – O Diretor Geral da CBTri, Virgílio de 

Castilho, expõe sobre a concepção do documento, registrando tratar-se de uma evolução de 
norma já existente, contemplando inclusive a regulamentação do Day Use. Em seguida, o 
assessor jurídico da CBTri, Pedro Henrique Mendonça, pontua a importância de se distinguir 
os conceitos de Registro e de Transferência, bem como de se definir de forma clara as regras 
correspondentes. Não havendo dúvidas entre os membros presentes, o tema foi posto em 
deliberação, sendo aprovada por unanimidade a Política de Registro e Transferência de 
Atletas. 
 

vi. Calendário 2022 de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração – É aprovado por 
unanimidade o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração da 
Confederação Brasileira de Triathlon em 2022, com reuniões sempre às 19:00hs nas 
seguintes datas: 

• 21 de fevereiro 
• 18 de abril  
• 20 de junho 
• 15 de agosto 
• 17 de outubro 
• 19 de dezembro 

 
Assuntos Gerais 
 

i. Virgilio de Castilho informa que a solicitação de Beto Lopes sobre rerratificação da ata da 
primeira reunião ordinária de 2021 deste Conselho será pautada em reunião extraordinária, 
que acontecerá em dezembro.  
 

ii. Virgílio de Castilho informa que provavelmente será convocada uma reunião extraordinária 
deste Conselho em dezembro, cuja pauta incluirá:  

• Aprovação de Calendário de eventos 2022 
• Aprovação do Orçamento 2022 
• Apresentação de relatórios GET e Rating Integra 

 
iii. Carolline Gomes questiona sobre a cobrança de taxa no transporte das bicicletas por parte 

das companhias aéreas. Dr. Pedro informa que a CBTri não possui qualquer ingerência sobre 
o tema.  
 

iv. Alexandre Luna aponta três questões: 
• A evolução deste Conselho de Administração ao longo do ano de 2022, com debates 

saudáveis, dialética e dedicação dos membros deste Conselho 
• Ressalta a importância da realização do Planejamento Estratégico 
• Aponta a evolução das National Federations e o processo de benchmarking que 

deve ser realizado sob esse prisma pela Confederação Brasileira de Triathlon a fim 
de se manter também em constante evolução. Exemplifica com a necessidade do 
aumento de engajamento dos atletas e Programas de Diversidade e Equidade 
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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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