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INTRODUÇÃO 

Apresentamos o Relatório de Atividades das Diretorias com síntese das ações desenvolvidas 
no exercício de 2019, em conformidade com as disposições legais e estatutárias. Foi um ano 
de grandes mudanças na condução da entidade, onde tivemos eleições de nova Presidência 
e Conselho Fiscal, assunção de nova Diretoria, aprovação das contas de 2014 refeitas por 
Auditoria e reforma Estatutária, que incluiu atletas, treinadores e árbitros em sua Assembléia 
Geral, deu a oportunidade de equipes e projetos de iniciação participar da FPA de forma 
mais acessível, e simplificou seus ritos de assembléia e processo eleitoral, tornando a 
participação de toda a comunidade do Atletismo mais ampla e direta. Foram mudanças 
necessárias, lideradas em conjunto com os filiados, que demonstraram firmeza e 
compromisso com o Atletismo Paulista, e atestam assim a importância da transparência e da 
participação coletiva.   

Os atletas e treinadores de nossas entidades filiadas compuseram todas as seleções 
brasileiras de Atletismo, e formaram 90% da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de 
Revezamentos, 85% da Seleção Brasileira no Sulamericano de Adultos, 80% da Seleção 
Brasileira nos Jogos Panamericanos, e 70% no Campeonato Mundial.  

A força dos 42 clubes ativos na FPA se apresentou ainda com a formidável inscrição de 50% 
de todos os atletas no Troféu Brasil 2019, e nos Brasileiros interclubes, fomos Campeões 
Brasileiros sub 20, vice-campeões sub 18 e campeões sub 16. Da base ao alto rendimento, 
o trabalho de nossos clubes vem acontecendo com excelência. 

Ao mesmo tempo, mantivemos o maior calendário de competições de Pista, Campo e Rua 
do Brasil. As competições FPA receberam atletas da China, Uruguai, Chile, e de vários 
estados do Brasil, mostrando que nosso calendário de competições tem qualidade, é farto e 
atraente, e com a participação de atletas de projetos municipais e atléticas universitárias, se 
apresenta também como inclusivo e democrático, e atesta grande potencial de crescimento 
em número de filiados.  

Retomamos o bom relacionamento com a CBAt, que deu suporte á FPA em momentos 
difíceis de nossa entidade e na condução de vários trabalhos.Voltamos a receber os 
repasses do Programa CAIXA de apoio a federações, e ganhamos a parceria das empresas 
PISTA E CAMPO, SOLST, MAX URGÊNCIAS MÉDICAS e HOTEL TWIN TOWERS. Temos 
agora parceiros que apóiam financeiramente a FPA, além do apoio institucional das 
prefeituras de Bauru, Botucatu, Jundiaí, São Bernardo do Campo, Santa Rita do Passa 
Quatro e Sertãozinho, que nos cederam equipamentos e Pistas para nossas competições.  

Estabelecemos os alicerces para que a proposta de trabalho apresentada possa ser 
desenvolvida, e já obtivemos resultados que consideramos importantes, alguns dos quais 
elencamos discriminados pelas respectivas diretorias. Acreditamos que assim, junto a suas 
entidades filiadas, atletas, treinadores, árbitros e toda a comunidade, fortalecemos as 
condições de condução do Atletismo oficial no Estado, fazendo um Atletismo pra todos e 
todas. e continuando a ser referência Nacional e Internacional na modalidade. 
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ENTIDADES DE PRÁTICA ESPORTIVA ATIVAS  

FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO  

AGREMIAÇÃO ESPORTIVA ALTA VELOCIDADE; ASSOCIAÇÃO 
ATLÉTICA LIGEIRINHO DE LORENA; ASSOCIAÇÃO ATLETICA LUIZ 
ANTONIO DOS SANTOS; ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE 
DESPORTOS AQUÁTICOS; ASSOCIAÇÃO BRAGANTINA DE 
ATLETISMO; ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO DE 
SOROCABA; ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BARRA BONITA; 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLIMPICO; ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA E CULTURAL SÃO BERNARDO; ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA ITAPIRA HANDEBOL CLUBE; ASSOCIAÇÃO DOS 
AMIGOS DO ATLETISMO DE RIBEIRAO PRETO; ASSOCIAÇÃO 
DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JACAREI; 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PINDAMONHANGABA; ASSOCIAÇÃO FERROVIARIA DE 
ESPORTES ARARAQUARA; ASSOCIAÇÃO GUARIBENSE DE 
INCENTIVO AO ATLETISMO E O SOCIAL; ASSOCIAÇÃO 
LIMEIRENSE DE ATLETISMO; ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE 
ATLETISMO; ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE PRO ATLETISMO; 
ASSOCIAÇÃO SAMBERNARDENSE DE ATLETISMO; BARUERI 
ESPORTE FORTE; CLUBE DOS BANCÁRIOS DE MARÍLIA; CLUBE 
ESPERIA; ESPORTE CLUBE PINHEIROS; FUNDAÇÃO CASA DA 
CULTURA E ESPORTES; FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E 
CULTURA DE FRANCA; FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE 
DE OSASCO; FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E 
LAZER DE GUARULHOS; GRÊMIO ESPORTIVO ATLETISMO 
BRASIL; GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO MEMORIAL 
SANTOS FUPES; VILA SANTISTA; INSTITUTO ATHLON DE 
DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO; INSTITUTO CULTURAL ATILIO 
SUMAN; INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO; INSTITUTO 
ELISANGELA MARIA ADRIANO; INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E 
ESPORTIVO SERTÃOZINHO; LIGA DESPORTIVA GUAÇUANA; SAO 
PAULO FUTEBOL CLUBE; SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA; 
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS; ORGANIZAÇÃO FUNILENSE 
DE ATLETISMO; ORGANIZAÇÃO LIMEIRENSE DE ATLETISMO. 
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                                        DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Renegociação dos contratos FPA: diminuição nas despesas fixas antigas, e criação de 

condições para assimilar a auditoria contábil e assessoria Jurídica no mesmo fluxo de receitas. 

Organização dos procedimentos internos: ampliação do horário de atendimento ao público, 

otimização dos serviços e trâmites burocráticos.  

Programa de aproximação de filiados: em 05 meses aumentamos 50% os filiados, saindo de 28 

para 42 o número de clubes ativos.  

Inventário de bens FPA: geração de controle exato dos ativos da Federação em equipamentos, 

atualmente R$200.000,00. 

Coordenação marketing e comunicação: alinhamento dos produtos, eventos e serviços FPA com 

padrões de mercado, ações para posicionamento da marca, prospecção de patrocinadores, 

elaboração de projetos e captação de recursos. Novos patrocinadores (Solst, Pista e Campo, Max 

Urgências Médicas) e apoiadores pontuais (Hotel TwinTowers). 

Revitalização da entrada da sede: recuperação da fachada, modernização da pintura, nova placa 

de identificação e toldo, trazendo melhor Layout á FPA. 

Organização Financeira: implantação de sistema interligado á contabilidade, com maior 

velocidade nos processos e melhor visualização de fluxo de caixa e balanços. 

 

 
DIRETORIA DO INTERIOR 

 
Acompanhamento de Competições e filiados: Acompanhamento nos Jogos Regionais, Ligas 

Regionais ARA Centro norte e ARA Leste, e Circuitos FPA. Visita a filiados para escuta de suas 

demandas regionais. 

Reuniões com Comunidade do Atletismo: fomento à atuação conjunta com as ligas regionais e 

aumento dos árbitros no interior para uma arbitragem regionalizada. Incluímos 08 competições de 

Ligas no calendário FPA, beneficiando mais de 80 municípios das regiões atendidas pelas Ligas.  

Regionalização de Cursos: Parceria com secretarias de Educação, Esportes e Lazer de 

Sertãozinho e o ISCE Sertãozinho, que cederam sem custo alojamento, estrutura física e suporte 

ao curso de Arbitragem. 

Projetos: execução de evento para crianças até 08 anos de idade – Corrida de 50 metros e 

vivência do salto com vara - com muita aderência de participantes e famílias.  

 
 

DIRETORIA DE ARBITRAGEM 
 
Cursos Básicos de Arbitragem: 02 cursos em São Paulo e Sertãozinho com 75 participantes e 69 

novos árbitros aprovados, maior número de aprovações do Brasil; projeto de programa horário pra 

categorias de base visando economia de recursos; aumento dos árbitros ativos, de 174 pra 230; 

melhoria das condições de alimentação, conforto e ajuda de custo pra arbitragem.  

Estudo das Regras Oficiais: estudos a partir do Inglês e levantamento dos assuntos críticos de 

arbitragem abordados nas competições, subsidiando o departamento Técnico, Administrativo e 

Jurídico para diferentes demandas. 

Organização de Escalas e Procedimentos: rodízio dos Árbitros nas Competições de Estádio e 

Rua, reorganização dos procedimentos de oficialização dos resultados de Corridas de Rua. 
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DIRETORIA JURÍDICA 
 

Acompanhamento de processos: levantamento de todos os processos com a FPA como pólo 

passivo e ativo, organização dos encaminhamentos e estratégias para solução das demandas. 

Estudos e Procedimentos Internos: realizamos estudos para atuação dos diversos 

departamentos para tratativas dos documentos, contratos e respostas a ofícios. Também 

estabelecemos procedimentos internos de documentação, e projetos de atuação em demandas de 

Corrida de Rua. 

Organização do TJD: Recomposição do Tribunal, julgamento de processo pendente e 

encaminhamento de novos processos. 

 
 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Projeto Legado Olímpico: articulação e Networking para pleitear doações de equipamentos do 
Legado Olímpico para a FPA. Reuniões já pré-agendadas. 
Prospecção de Parceiros: parceria com MAX Urgências Médicas, e desoneração de 
R$15.000,00/ano em serviços de ambulância; com o suporte do conselheiro Valmir dos Santos, 
estabelecemos parceria com a PM/SP com cessão de espaço da pista para competições e sala de 
Conferência para cursos e Projetos. 

 
 

DIRETORIA TÉCNICA 
 

Competições Pista e Campo: realizamos 28 competições, entre Campeonatos Estaduais, 

Torneios temáticos, Torneios Privados, Torneios Atletismo Paulista, Torneios FPA, Circuitos FPA e 

Bandeirantes, atendendo as categorias sub 12, sub 14, sub16, sub 18, sub 20, universitário, adulto 

e máster; apoiamos estruturalmente 03 competições de ligas, em busca de fomento á modalidade.  

Corridas de Rua: emitimos 459 Permits para Corridas de Rua no Estado, todas com Arbitragem 

oficial, crescimento projetado de 3% com relação a 2018. 

Novos Projetos: estruturamos projetos técnicos para novos produtos FPA, como Campeonato 

Paulista de Cross Country, Meio-Fundo e Fundo. 

Inventários dos Equipamentos Técnicos: Realizamos levantamento e inventário dos 

equipamentos de arbitragem e dos equipamentos eletrônicos do departamento, manutenção e 

aquisição de equipamentos para 2020, 02 equipamentos de cronometragem eletrônica e 03 

Cronomix em funcionamento. 

Calendário 2020: realizamos reuniões presenciais e por videoconferência para elaboração do 
calendário 2020, atendendo Base, Formação e Rendimento, com boa aderência de participantes, 
de vários locais do Estado e dentro dos prazos CBAt. 
Planejamento e Acompanhamento: reuniões para planejamento de ações do departamento, 
adoção procedimento padrão para as competições desenvolvidas em diferentes locais, e 
preenchimento de documentos, resultados, boletins e relatórios. 
Visitas Técnicas: para o bom andamento das competições e elaborações de orçamentos, 
realizamos visitas técnicas em pistas de são Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, 
Campinas, Jundiaí e Santa Rita do Passa Quatro. 
Cursos: em parceria com o SESI realizamos 01 Clínica de Lançamento do Dardo com especialista 
dissertante nível IV IAAF, totalmente gratuita para os filiado; implantação de cursos de treinadores 
de Corrida de Rua e de Iniciação ao Atletismo. 
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CONCLUSÃO 

 
 

O calendário de competições de Pista e Campo foi efetivado de forma plena, contra uma 

média de cancelamentos de 25% das competições nos últimos 06 anos. No 2º semestre de 

2019 tivemos médias de 500 pisadas nas competições exclusivas FPA, um aumento de 

40% nas participações. Realizamos visitas de aproximação em quase 20 municípios do 

Estado, conseguindo aumentar em 40% o número de filiados ativos. 

 

Realizamos Auditoria de todas as contas de 2014 a 2018, e estamos implantando um 
sistema de Compliance; regularizamos os pagamentos pendentes e estamos dando o 
devido tratamento ás várias demandas jurídicas.  
Retomamos o bom relacionamento com a CBAt, Governo do Estado, PM/SP e entidades 
representativas do Atletismo, como ADAB, APAA e ABAAt., e estabelecemos parcerias que 
geraram desonerações importantes em nossos custos para realização de competições; 
iniciamos a descentralização das competições de Pista e Campo, e ampliamos nosso rol 
de árbitros, seriamente comprometido nos últimos anos; também tivemos o crescimento no 
número de corridas de rua homologadas em 3%.  

Extinguimos a cobrança da “taxa pisada” para atletas vinculados a equipes filiadas; 
Articulamos projetos e parcerias que darão condições de oferecer melhores condições de 
competição e menores custos para nossos filiados. 

Agradecemos a nossos milhares de atletas federados, que nos enchem de orgulho e 
alimentam nossos sonhos de um Atletismo maior e melhor, a nossas centenas de 
treinadores que alimentam esse sonho com trabalho, dedicação, ciência e experiência, e a 
nossas também centenas de árbitros, que realizam uma excelente atuação nas pistas, 
campo e ruas de todo o estado. 

Agradecemos a nossos clubes ativos pelo trabalho realizado em prol do Atletismo Paulista, 
pelo voto de confiança dado a nossa Presidência e Diretoria, por todos os milhares de 
pessoas em todo Estado de São Paulo que fizeram Atletismo a partir da atuação de vocês, 
por toda a colaboração ofertada à reconstrução administrativa, técnica, financeira e de 
imagem da nossa entidade, por todas as conquistas esportivas que vocês tiveram ao longo 
do ano, que mantiveram nosso amado esporte no topo em 2019. Que em 2020 o Atletismo 
Paulista possa brilhar ainda mais. Viva o Atletismo! 
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