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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO NACIONAL DE BASE DE MARATONAS AQUÁTICAS - 2020   

Ás dez horas do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte realizada de forma virtual teve 

início a reunião, com a presença do professor Sergio Silva, diretor de maratonas aquáticas da CBDA, 

professora Maressa D’ Paula Gonçalves Nogueira Rosa, professor Klayton Negrão, professor Roberto 

Stefano, professor Luis Felipe Silva, professor Fabio Carlos Alves Lima e professor Jose Antônio de 

Freitas Neto. 

Pauta da reunião: 

1- Campeonato Sul Americano Absoluto. 

2- Seletivas. 

3- Local. 

4- Datas. 

5- Composição das Equipes. 

 O Prof. Sergio Silva, ao dar início a reunião comunicou a todos que solicitou ao Presidente e ao Vice-

presidente que a professora Maressa D’ Paula Gonçalves Rosa Nogueira, passasse a fazer parte da 

diretoria de Maratonas Aquáticas, como não remunerada.  Solicitação que foi atendido. 

Em seguida o Prof. Sergio Silva, já comunicou que a professora Maressa D’ Paula Gonçalves Rosa 

Nogueira, já estava sendo anunciada como a coordenadora técnica das seleções do Campeonato Sul 

Americano Absoluto e Campeonato Mundial Junior.   

O Prof. Sergio Silva, também comunicou que a partir desta data passa a exercer a função de 

coordenador de arbitragem de maratonas aquáticas não remunerado o professor Henrique Sergio 

Borges. 

Em seguida o Prof. Sergio Silva, solicitou a todos que para uma melhor dinâmica da reunião que faria 

toda a apresentação dos slides a serem apresentados e que depois abriria para as perguntas ou 

questionamentos. Após a apresentação de todos os slides passou a palavra aos membros do 

conselho para os questionamentos ou perguntas. 

O professor Klayton Negrão, solicitou que fosse confirmado o número de atletas selecionados por 

categoria e sexo, para o Campeonato Mundial Junior. O prof. Sergio Silva, respondeu que será de 2 

atletas por categoria masculino e feminino o que dava um total de 12 atletas.   

O professor Fabio Carlos Alves Lima, perguntou se já tinha alguma informação sobre o Campeonato 

Sul Americano Juvenil. O prof. Sergio Silva, respondeu que estaria buscando informações para passar 

a todos na próxima reunião. 
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O professor Klayton Negrão, solicitou informações sobre as idades no Campeonato Sul Americano 

Juvenil. O Prof. Sergio Silva, comunicou que as faixas etárias para o Campeonato Sul Americano 

Juvenil será: 

2006/2007 – 5 Km masculino e feminino. 

2005/2004 – 7,5 Km masculino e feminino. 

2003/2002 – 10 Km masculino e feminino. 

O Prof. Sergio Silva, em seguida comunicou a todos que logo após a reunião do conselho de base 

estará colocando todos os boletins referentes as seletivas, como também a minuta do calendário 

2021. 

Todos os membros aproveitaram para desejar um Feliz Ano Novo a todos. 

O prof. Sergio Silva, agradeceu a todos a presença na reunião e como também a ajuda e apoio dada por 

todos no ano de 2021. Desejou a todos um Feliz Ano Novo e comunicou que na minuta do calendário já 

está marcada a próxima reunião do conselho. 

Salvador/BA, 29 de dezembro de 2020. 

Sergio Luiz Sampaio Lacerda Silva 
Diretor de Maratonas Aquáticas 


