COMUNICADO 001/2019 INTERVENÇÃO CBAt na FPA
Prezados e prezadas Filiados(as) e comunidade do Atletismo, encaminhamos alguns
esclarecimentos, para atualização oficial e atuação eficaz dos trabalhos da Intervenção,
reafirmando nosso compromisso com a transparência nas ações e foco nos interesses do
Atletismo Paulista e Nacional:
Conforme Nota Oficial CBAt 160/2018 e Portaria CBAt 36/2018, foi determinada
INTERVENÇÃO na Federação Paulista de Atletismo - FPA, e nomeando interventor, que
responde pela FPA perante a CBAt. Os clubes filiados, em conjunto com esta interventoria,
convocaram Assembleia Extraordinária dentro das normas estatutárias, realizada em 18 de
Dezembro de 2018, que por aclamação dos filiados participantes convalidou as determinações
da CBAt e também por aclamação dos filiados destituiu a Diretoria da FPA.
Contrariamente ao divulgado pelo site da FPA, no Processo 1124221-05.2018.8.26.0100 foi
negada de forma Liminar a TUTELA DE URGÊNCIA que solicitamos, e NÃO A
INTERVENÇÃO da FPA pela CBAt. A antiga Diretoria da FPA, em 17 de dezembro de 2018
teve NEGADO seu pedido Liminar que pretendia Suspender os poderes de Interventor e
cancelar a Realização da Assembleia, conforme consta no Processo 1128555-82.2018.8.26.0100
– Defeito, nulidade ou anulação, tendo assim, sua convocação e realização total validade.
Esta Interventoria, para garantir os interesses dos filiados FPA propôs uma reunião para
elaboração conjunta de um calendário provisório de competições da Intervenção, com
arbitragem oficial e encaminhamento dos resultados para a CBAt para fins de ranking e
obtenção de índices, bem como a continuidade dos trabalhos das equipes e atletas, visto que o
calendário da antiga diretoria da FPA não terá seus resultados validados, por estar destituída de
suas funções, e portanto NÃO RECONHECIDA como entidade oficial do Atletismo no Estado.
A reunião de Elaboração do Calendário da Intervenção ocorreu por videoconferência no dia 06
de Fevereiro de 2019, com a participação de mais de 34 representantes dos clubes, técnicos,
árbitros, atletas, associações e demais interessados da comunidade do Atletismo. Como critérios
principais, foram utilizados a logística para os clubes, preparação para as grandes competições
do ano, uso racionalizado dos recursos financeiros e atendimento ás diversas categorias e provas
do atletismo. Também foi comumente acordado que o calendário seria organizado até o início
de maio, podendo ser revisto de acordo com o andamento dos trâmites jurídicos em curso. O
Interventor informou aos participantes que a FPA faz jus ao recebimento da CBAt de
R$11.700,00 mensais, atualmente contingenciados devido a Intervenção, e que esse valor é que
será utilizado para a realização das competições, isentando assim os filiados do pagamento de
taxas de participação para esse conjunto de eventos. Serão utilizados os canais de comunicação
da Intervenção para a veiculação de informações pormenorizadas relativas á inscrição, provas a
serem realizadas e demais assuntos relativos aos eventos propostos.
Assim foram definidas as seguintes competições:

DATA
23/02
02/03
16/03
23-24/03
A definir
A definir
13/04
20‐21/04
01/05
04-05/05

EVENTO
LOCAL
Torneio PINHEIROS (Distancia/Triplo/Vara/Altura/Peso)
EC Pinheiros
Torneio PINHEIROS (Distancia/Triplo/Vara/Altura/Peso) * EC Pinheiros
Torneio INELUR Adulto e Base
Santa. Rita. do P. Q.
Torneio Completo Bragança Paulista
Bragança Paulista
Torneio PINHEIROS Adulto e Base
USP
Torneio PINHEIROS Adulto e Base
Pinheiros
Praia Grande
Torneio Sub‐16 e Sub‐14 /Provas de Fundo Adulto
Bragança Paulista
20‐21 Torneio Completo (Adulto/ Sub‐20/Sub‐18)
Franca
Torneio Sub‐16 e Sub‐14
CAMPEONATO ESTADUAL CAIXA DE ATLETISMO Bragança Paulista
SUB‐20
11-12/05 Torneio Adulto /Sub‐20 /Sub‐18 a confirmar**
Bragança Paulista
*Provas de Pista a definir
** a competição só será realizada SE NÃO HOUVER o GP Sul Americano

Os registros de atletas e técnicos e demais documentações dos filiados, que foram encaminhados
á antiga diretoria da FPA e que foram remetidos à essa Interventoria foram devidamente
encaminhados à presidencia da CBAt para análise e deferimento, porém a partir dessa data, só
serão encaminhadoa as documentações enviadas diretamente à Interventoria.
Recebemos vários contatos de Antigos Filiados solicitando o retorno à FPA, bem como várias
solicitações de novas associações solicitando orientações para tornarem-se filiados à FPA.
Também nos contataram organizadores de corrida de Rua, com interesse em oficializar seus
eventos, e estabelecer parcerias com a FPA. Isso notabiliza que a atuação da CBAt a partir de
sua Interventoria vêm garantindo que o Atletismo Paulista possa se manter á altura de seus 95
anos de história. Seguimos trabalhando em prol dos interesses dos clubes filiados, associações,
atletas e toda a comunidade do Atletismo Paulista e Nacional.

