
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO NACIONAL DE ÁGUAS ABERTAS DE ALTO RENDIMENTO – 

11/02/2022 

Às onze horas do dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, teve início a reunião do CTNAAAR, 

realizada de forma remota, com a presença do Prof. Sergio Silva, Prof. Cristiano José Klaser, Prof. Júlio 

Cesar Wood Saldanha, Prof. Carlos Rogerio Arapiraca, Prof. Paulo Augusto Prado da Silva, Prof. Eduardo 

Almeida dos Santos, Prof. Gerson Pazian, Prof. Robson Gushi de Oliveira, Prof. Rogério Karfunkelstei e o 

representante da Comissão de atletas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, Allan 

Lopes Mamedio do Carmo. 

Pauta da reunião: 

1- Critérios para as Seleções: Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos – Budapeste 2022, 

Jogos Sul-Americanos. 

2- Mudança da data da primeira etapa da Super Copa de Águas Abertas. 

O prof. Sergio Silva comunicou ao conselho que tinha recebido a alteração no regulamento da 

modalidade de Águas Abertas nos Jogos Sul-Americanos – ODESUR no que se refere a idade limite para 

participação dos atletas que era de 17 anos e agora, com a mudança, esta idade limite passa a ser de 14 

anos. 

Em seguida, o prof. Sergio Silva apresentou propostas para a realização das seletivas para o Campeonato 

Mundial de Budapeste, Jogos Sul-Americanos ODESUR e a realização da primeira etapa da Super Copa. 

Anunciou que, com a não confirmação do patrocinador para a realização da primeira etapa da Super 

Copa marcado no dia 01 de abril de 2022 na cidade de Brasília/DF, ficou inviável a realização desta prova 

e apresentou a proposta para que esta etapa fosse realizada na mesma etapa da prova seletiva de 10 

km do Campeonato Mundial e Jogos Sul-Americanos ODESUR. 

O prof. Sergio Silva apresentou duas propostas para realização das seletivas do Campeonato Mundial e 

Jogos Sul-Americanos ODESUR antes comunicou que os Jogos Sul-Americanos ODESUR seria seletiva 

para os Jogos Pan-americanos de Santiago 2023. 

As propostas apresentadas foram: 

1. Realizar as seletivas nos dias 26 e 27 de março de 2022, sendo a prova de 10 Km realizada no 

dia 26 e a prova de 5 km realizada no dia 27 na cidade de Maceió/AL. 

Transferir a 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro marcada a ser realizada nos dias 05 e 06 de março na 

cidade de São Bernardo do Campo/SP; Comunicou a todos esta competição não tinha até essa data 

nenhum atleta inscrito. 

2. Realizar as seletivas nos dias 15 e 17 de abril de 2022, sendo a prova de 10 Km realizada no dia 

15 e a prova de 5 km realizada no dia 17. 



 

3. Realizar as seletivas nos dias 05 e 07 de maio de 2022, sendo a prova de 10 Km realizada no dia 

05 e a prova de 5 km realizada no dia 07. 

Em seguida, franqueou a palavra aos membros do conselho. O Prof. Cristiano José Klaser fez o uso da 

palavra se posicionando quando a realização das seletivas nos dias 15 e 17 de abril. O Prof. Sergio Silva 

comunicou que estas seletivas sendo realizadas nesta data, a prova de 10 km de Águas Abertas não 

entraria na contagem de pontos no Troféu Brasil de Natação. O prof. Carlos Rogerio Arapiraca e o 

representante dos Atletas, Allan do Carmo, foram contrários a sugestão apresentada pelo Prof. Cristiano 

José Klaser. 

O prof. Sergio Silva ouvir os membros do conselho inicialmente sobre a não pontuação a prova de 10 

km de Águas Abertas para a contagem de pontos no Troféu Brasil na temporada 2022. Colocada a 

proposta da não pontuação saiu vencedora com 7 votos a favor e 2 votos contra. Mais uma vez, fez o 

uso da palavra o prof. Carlos Rogerio Arapiraca e Allan do Carmo se colocando contra a não realização 

da mudança da data da etapa de São Bernardo do Campo e ambos apresentaram a manter a data original 

de São Bernardo do Campo e realizar as seletivas em uma outra data. 

O prof. Sergio Silva comentou que a realização da seletiva em separada da etapa do Campeonato 

Brasileiro como proposta ficaria muito oneroso, mas que estaria franqueando a palavra aos demais 

conselheiros. 

Depois de vários conselheiros fazerem o uso da palavra, comentando sobre o assunto, o prof. Sergio 

Silva colocou em votação as duas propostas apresentadas, saindo vencedora por 7 votos a favor e 2 

contra a proposta realizada pelo prof. Cristiano José Klaser. 

Então fica estabelecido pelo CONSELHO TÉCNICO NACIONAL DE ÁGUAS ABERTAS DE ALTO RENDIMENTO 

que as seletivas serão nos dias 15 e 17 de abril com a seguinte programação: 

Dia 15/04/2022 

 
Prova: Seletiva 10 Km para Campeonato Mundial de Budapeste 
Prova: Seletiva 10 Km para Jogos Sul-Americanos ODESUR 
Prova: 10 Km – 1ª Etapa da Super Copa 

Local: Billings Country Club – São Bernardo do Campo/SP 
Endereço: Rodovia SP-148 - Vila Jurubatuba, São Bernardo do Campo - SP 
Inscrições: Até o dia 03 de Abril de 2022, às 23hrs59min (Horário de Brasília) 
Pagamento: Até o dia 05 de Abril de 2022 
 
 
 
 
 



 

Dia 17/04/2022 

 
Prova: Seletiva 5 Km para Campeonato Mundial de Budapeste 
Local: Billings Country Club – São Bernardo do Campo/SP 
Endereço: Rodovia SP-148 - Vila Jurubatuba, São Bernardo do Campo - SP 
Inscrições: Até o dia 03 de Abril de 2022, às 23hrs59min (Horário de Brasília) 
Pagamento: Até o dia 05 de Abril de 2022 
 

Salvador/BA, 11 de fevereiro de 2022. 

Sérgio Luís Sampaio Lacerda Silva 
Diretor de Águas Abertas 


