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ATA DA REUNIÃO VIA GOOGLE MEETS COM PRESIDENTES DE FEDERAÇÃO  
 
 
Realizada em 24/05/2021, via Internet 
 
 
PARTICIPANTES:     
    

• Luiz Fernando Coelho presidente CBDA 

• Renato Cordani vice presidente CBDA 

• Sergio Silva diretor maratonas CBDA 

• Gustavo Otsuka supervisor natação CBDA 

• Marcelo Falcão (PE) 

• Celso Oliveira (RJ) 

• Guillermo Sanchis (CE) 

• Diego Albuquerque (BA) 

• José Vicente Cordeiro (PR) 

• Victor Gonçalves (DF) 

• Harvey Brizola (MT) 

• Flavio Campos (SP) 

• Marcos Bandeira (AP) 

• Mauro Campos de Quadros (RS) 

• Carlos Camargo (SC) 

• Diego Calado (AL) 

• Luís Felipe Silva (TO) 

• Alexandre Nina (MA) 

• Eduardo Alcântara (GO) 

• Claudia Lisboa (AM) 

• Antonio Leal (PB) 

• Acsa Mendonça (RR) 

• Rogério Bredt – diretor executivo PR 
 
       

PAUTA: 
 

• Brasileiros de Inverno e CBC 

• Assuntos gerais 
 

 

DESENVOLVIMENTO: 
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O presidente Luiz Fernando Coelho abriu a reunião, disse estar mais uma vez satisfeito com 
esse contato próximo com as Federações, desta vez em número de 17, e iniciou a reunião relatando 
os esforços da Confederação em retomar as 4 vagas olímpicas para os Saltos, visto que a FINA retirou 
duas vagas que no entender da CBDA são legítimas, e também os esforços da entidade em conseguir 
a liberação da viagem da nossa Seleção Brasileira de Nado Artístico para a Espanha, estando esse país 
totalmente fechado para brasileiros. Coelho relatou que os esforços junto ao Itamaraty foram exitosos, 
e a nossa seleção finalmente terá uma carta do Governo espanhol garantindo a presença do dueto na 
Espanha. Luiz Fernando Coelho também informou que irá à eleição da FINA em Doha no início de 
junho, em esforços de estreitamento das relações com aquela entidade, fazendo questão da presença 
física no evento.  

 
Em seguida, passou-se ao caso dos brasileiros de inverno. O presidente Coelho informou aos 

presidentes que os brasileiros estão a princípio mantidos, e que as três sedes Belo Horizonte, Recife, 
Salvador, respectivamente sedes do INF, JUV e JR mantém o interesse (apesar da pandemia). O 
presidente de PE Marcelo Falcão informou que Recife já tem a autorização das autoridades, e inclusive 
financiamento aprovado. O presidente Diego Albuquerque (BA) ratificou o interesse de sediar, e pediu 
para que o prazo de 15 de junho seja concedido para a resposta final. E o presidente Coelho informou 
que embora o presidente de MG não tivesse podido participar da reunião, que ele conversou com o 
clube e com a FAM, e o interesse está mantido. 

 
Em seguida, Coelho explicou que para que essas competições sejam com o apoio da CBC, seria 

necessário que a CBDA emitisse uma carta fiança, conforme o ofício 032-2021 emitido pela CBC, cujo 
trecho reproduzimos abaixo em modo itálico: 
 
“2.       Caso a Confederação e/ou Liga Nacional decida manter qualquer competição em tempos de 
pandemia, o CBI somente poderá ter o apoio do CBC com a observância ao Parágrafo Terceiro da 
Cláusula Quarta do Memorando de Entendimentos pactuado, que prevê a exigência de fiança-
bancária, para suportar os riscos de possíveis cancelamentos de competições por decretos do poder 
público, e desde que os CBI tenham a participação mínima de três Clubes integrados ao CBC em cada 
competição, categoria ou prova, como informado anteriormente.   
 
A carta-fiança também deverá ser entregue até 45 dias de antecedência da data de início do 
respectivo CBI, sendo que o valor será no mínimo o correspondente ao valor estabelecido para o CBI 
no Plano de Trabalho pactuado, ou o valor atualizado com base na pesquisa de preço dos benefícios 
a ser informado pelo CBC.”  

 
Coelho explicou que a CBDA não tem condições de arcar com essa carta-fiança, e perguntou 

se as Federações desejariam fazer as competições sem o CBC, caso o CBC não se interesse pela parceria 
na ausência da carta-fiança. Alguns presidentes (PB, CE, TO, RJ, SC, PR) se manifestaram de acordo com 
o proposto pelo presidente Coelho. Nenhuma manifestação contrária houve. Para se certificar, Coelho 
perguntou mais uma vez se todos estavam de acordo, e se alguém não estivesse, que se manifestasse, 
tal manifestação não houve, portanto ficou consignado que os brasileiros de inverno de natação 
ocorrerão de qualquer forma, salvo força maior, mesmo se o CBC não quiser participar. 
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Decidido isso, passou-se aos índices de participação. Renato Cordani propôs que os índices 

valessem desde 01-01-2019, como foi feito no TB e na Seletiva. Mauro Quadros (RS) concordou, e 
propôs que além do índice feito desde o início de 2019, que o atleta seja obrigado a “provar que está 
ativo”, e marcar ao menos uma vez o tempo em 2021, ainda que não seja índice. Se o atleta não houver 
tomado o tempo oficialmente naquela prova em 2021, terá que procurar a sua Federação para uma 
tomada de tempo oficial. Foi solicitado que o prazo de inscrição possa ser mais próximo da data do 
evento, instado a se pronunciar sobre isso, Gustavo Otsuka informou que “15 dias seriam suficientes”.  

 
Passada a ideia ao plenário, foi aprovada por unanimidade, e a CBDA emitirá um boletim com 

essas informações. 
 
Em seguida, Cordani perguntou ao Flávio Campos (SP) sobre o Finkel (Guaratinguetá) e Chico 

Piscina (Mococa). Flávio informou que as competições estão confirmadas (salvo força maior), e que as 
respectivas cidades estão tentando firmar convênios com a Secretaria de Esportes do Governo Federal 
para viabilização financeira de ambos os eventos. 

 
 Com 1:20 de duração, Luiz Fernando Coelho agradeceu a todos e encerrou a reunião. 

 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
Mais uma reunião geral realizada por videoconferência, 17 estados e mais o presidente da CBDA, o VP 
e o diretor de maratonas. A próxima reunião será marcada através do grupo de whatsapp. 


