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ATA DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES QUE REALIZARÃO ETAPAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO – 

COPA BRASIL e COPA NORTE NORDESTE DE MARATONAS AQUÁTICAS - 2021   

Às vinte horas do dia sete de janeiro de dois mil e vinte e um, 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, Coordenadora do CNMAB de Maratona Aquática e dos 

presidentes, futura presidente e representantes dos seguintes estados: Bahia, Alagoas, Ceará, Distrito 

Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins e Roraima. 

Pauta da reunião: 

1- Calendário 2021. 

2- Regulamentos do Campeonato Brasileiro, Copa Brasil e Copa Norte Nordeste. 

3- Valores para Taxas de inscrições. 

4- Forma de realização dos Congressos. 

5- Locais para a realização das etapas do ano 2022. 

6- Caderno de Encargos. 

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

presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA que a professora Maressa D’ Paula 

Gonçalves Rosa Nogueira, passasse a fazer parte da diretoria de Maratonas Aquáticas, na qualidade de 

voluntária, ocupando a função de coordenadora, solicitação que foi atendida. 

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, Campeonato Mundial Junior e Campeonato Sul Americano Juvenil.   

O Prof. Sergio Silva, também comunicou que passa a exercer a função de coordenador de arbitragem de 

maratonas aquáticas não remunerado o professor Henrique Sergio Borges. 

O Prof. Sergio Silva, solicitou a todos que para uma melhor dinâmica da reunião que faria a apresentação 

dos slides por item e abriria para perguntas, debates ou sugestões. 

Como primeiro item foi apresentado o calendário para a temporada 2021. O prof. Sergio Silva fez 

comentários quanto a realização do Campeonato Sul Americano Juvenil e ao número de competições que 

serão realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro, número de competições estes que veio a 

fazer com que as proximidades das etapas ficassem muito próximas e algumas muito próximas a 

realização de competições da modalidade natação. Também fez comentários aos vários tipos de ações 

que estão no calendário direcionadas a parte do desenvolvimento como os cursos, palestras visando 

capacitação das pessoas que trabalham com a informática nas federações, atletas e treinadores, ações 

estas que na temporada anterior chegaram a um total de 45 (quarenta e cinco) ações e que este ano só 

nos dois primeiros messes já estão chegando próximo a vinte ações. Colocado o calendário em votação, 

ficou aprovado por unanimidade.   
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O prof. Sergio Silva, em seguida apresentou os regulamentos das competições com preocupação principal 

ao Art. 9º (fala sobre prazo de inscrições) e a forma de confecção dos rankings do Campeonato Brasileiro 

de Maratonas Aquáticas, comunicou a inclusão da prova de 5 km para a classe Petiz 2. Em seguida 

solicitou aos presidentes que comentassem e se posicionassem sobre os referidos assuntos: 

1- Após comentários e sugestões por parte dos presidentes, ficou decidido que seria seguindo a 

solicitação do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) para que o encerramento das inscrições que sejam 

finalizadas 30 (trinta) dias antes da realização das etapas. Mais apenas para os clubes que fazem parte do 

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e apenas para o envio ao referido Comitê da listagem de atletas para 

cumprirem o solicitado. 

Ficando estabelecido que o prazo de inscrições para os demais clubes e também atletas dos clubes que 

não precisem constar da relação do Comitê, ficasse o estabelecido no regulamento. Ficando acertado que 

seria feita uma outra redação para este Art. 

2- Quanto a inclusão da prova de 5 km para a classe Petiz 2, foi aceito por unanimidade.     

Em seguida o prof. Sergio Silva, deu seguimento a pauta da reunião colocando o item seguinte referente a 

taxa de inscrições nas etapas. Comunicando que seguindo as projeções feitas para esta taxa os valores 

máximos a serem cobrados pelas federações seria R$ 149.00 (cento e quarenta e nove reais). O prof. 

Mauricio Oliveira, representante de São Paulo sugeriu que as taxas tivessem os seus valores estipulados 

por datas estipuladas com os valores menores quando feitas com mais antecedência do final das 

inscrições. O presidente da Bahia Diego Albuquerque, após comentar a situação em que passamos, 

sugeriu que as taxas de inscrição ficassem da seguinte forma: 

Campeonato Brasileiro e Copa Brasil para os atletas confederados. R$ 135.00 (cento e trinta e cinco reais). 

Copa Brasil para atletas vinculados. 149.00 (cento e quarenta e nove reais). 

Copa Norte Nordeste, R$ 110,00 (cento e dez reais) para os atletas confederados e R$ 125.00 (cento e 

vinte e cinco reais) para os atletas vinculados. 

Colocada em votação ficou estabelecido que as taxas cobradas seguiriam a proposta feita pelo presidente 

da Bahia. 

Como estaria colocado no Caderno de Encargos 2021 a forma de divisão dos recursos. O prof. Sergio Silva, 

se posicionou que seria o mesmo do ano 2020 mais que solicitava dos presidentes que fizessem um 

reajuste quanto a taxas para pagamento dos árbitros e pessoas que trabalham na realização das etapas. 

Os presidentes por unanimidade se concordaram em um aumento de 5% nas referidas taxas.      
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Dando seguimento a reunião foi colocado em discussão a forma de realização dos congressos de forma 

virtual ou presencial. O Prof. Sergio Silva, sugeriu que os congressos pudessem ser realizados de forma 

virtual com uma antecedência de 04 (quatro) dias para a realização do primeiro dia de competição, mais 

que a federação poderia optar entre fazer o congresso virtual ou presencial, mais que este item teria que 

estar estabelecido quando da divulgação da programação em Boletim oficial. O presidente da Bahia, 

Diego Albuquerque se posicionou com referência à o número pessoa que comporta a plataforma para a 

realização do congresso. O prof. Sergio Silva, comentou que para os treinadores as plataformas 

suportariam até 100 pessoas, mais as federações poderiam contratar uma plataforma de maior porte ou 

realizar presencial. Ficou definido que seria estabelecido a forma nos boletins oficiais. 

No item seguinte foi colocado o item quanto a escolha das sedes para a realização das etapas no ano 

2022. O prof. Sergio Silva, comentou que outras federações já se mostram interessadas em realizar etapas 

do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil, na temporada 2022 e comentou que não poderia aumentar o 

número de etapas e estava solicitando sugestões aos presidentes.  

Alguns presidentes solicitaram que o Prof. Sergio Silva e a professora Maressa, definissem a forma como 

seria feita o rodizio. O Prof. Sergio Silva, respondeu aos presidentes que seria mais democrático que os 

presidentes se posicionassem e definirem a forma.   

Após várias sugestões o Prof. Sergio Silva, sugeriu dar um prazo para uma melhor reflexão por parte dos 

presidentes e que antes do início da temporada estaria marcando uma reunião para definir o referido 

item. Sugestões que foi aceita por todos. 

Quanto ao item Caderno de Encargos o prof. Sergio Silva, comentou que estaria definindo com o 

presidente e vice-presidente da Confederação e que na próxima reunião já comunicaria. Mais já poderia 

adiantar e que já podia até solicitar a todos que em todas as etapas realizadas na temporada 2022 fosse 

colocada: 

1- Provas para os atletas na idade Pré mirim, Mirim e Petizes iniciantes na distância de 100 metros, 

200 metros e 400 metros. Proposta que foi aceita por todos. 

2- Realização de ação direcionada ao meio ambiente. Também proposta que foi aceita por todos. 

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

todos no ano de 2021.  

Salvador/BA, 07 de janeiro de 2021. 

Sergio Luiz Sampaio Lacerda Silva. 

 


