
 
 

ATA DO CONGRESSO DE TÉCNICO E DE ABERTURA DO FESTIVAL CBDA SUDESTE MIRIM E PETIZ 
DE NATAÇÃO – TROFÉU IVO DA SILVEIRA LOURENÇO 

 
 
Data, hora e local da reunião: No dia 3 de maio de 2019, às 7h30, no Salão de festas do Minas 
Tênis Clube, à Rua da Bahia, 2.244 –  Lourdes -  Município de Belo Horizonte/MG. 
 
Quórum: Presença dos participantes registrada em livro próprio.  
 
Mesa: Eros Damasceno, Presidente da Federação Aquática Mineira, Thiago Marchi Gomes, 
Coordenador Administrativo do Departamento de Natação do Minas Tênis Clube, José Geraldo 
Peifer Martins, Árbitro Geral da competição e Mafalda Barbosa Gomes, Secretária. 
 
Deliberações: Dando início ao congresso o presidente da Federação Aquática Mineira, Sr. Eros 
Damasceno, cumprimentou a todos e agradeceu as presenças e ao Minas Tênis Clube pela 
acolhida, dando boas vindas e desejando a todos sucesso . Após passou a palavra ao Thiago 
Marchi Gomes, o representante do clube que cumprimentou os presentes e se colocou à 
disposição para quaisquer necessidades frisando que o uso dos crachás distribuídos seria 
obrigatório para a livre circulação dos atletas e treinadores no clube. O Sr. Eros Damasceno 
apresentou a professora Lidia Cholodoviskis, coordenadora técnica das categorias Mirim e Petiz da 
Federação Aquática Mineira. Ao passar a palavra aos participantes do congresso o treinador do 
Clube de Natação Álvares Cabral, prof. João Silva pediu para modificar o horário de domingo 
visando o horário de término da etapa para não atrasar as delegações em suas voltas para as suas 
cidades. Após iniciaram com as críticas ao programa de provas, à ordem destas. Foi explanado que 
a organização do evento seria de responsabilidade da federação organizadora e tal como acontece 
em Minas Gerais nas competições das categorias as provas de revezamentos são realizadas no 
início, na categoria mirim o intuito é contar com a motivação dos atletas visto que a presença do 
público é maciça dando entusiasmo aos competidores e ao público; para os atletas da categoria 
petiz é motivacional e também para evitar que o atleta precise esperar uma longa prova de 800 
metros para nadar o revezamento.  Entre outras sugestões o treinador do C. R. Flamengo, prof. 
Diego Uchoa comenta que naquele momento nada seria modificado e que seria perda de tempo 
visto que o evento já estava prestes a começar. Outra observação que foi feita é que o congresso 
deverá ser realizado no dia anterior, pois os treinadores da categoria mirim ficam preocupados 
com a atenção que devem dispensar aos seus atletas. Constatou-se também a necessidade de 
aumentar mais uma etapa na competição, com o início na quinta-feira, com a realização das 
provas de 800 metros livre sendo uma oportunidade de acontecer o Congresso de abertura na 
etapa. Devido ao grande número de participantes foi efetuada modificação da programação com 
antecipação das etapas da tarde: sexta-feira 13h30 aquecimento, desfile as 14h15; no sábado 
13h30 aquecimento e 14h30 início da 2ª etapa e da etapa da manhã de domingo para 7h 
aquecimento e 8h o início da 3ª etapa. Sobre a participação dos atletas pré-mirim houve de novo 
uma discussão visto que como acontece em Minas Gerais a disputa é geral sendo que atletas de 6 
a 8 anos nadam em iguais condições. A respeito da pontuação dos atletas da categoria, ficou 
definido que não seria computada a pontuação nas provas individuais e somente nas provas de 
revezamentos. Nada mais havendo a tratar, o Congresso foi encerrado. Eu, Mafalda Barbosa 
Gomes lavrei a presente ata. 


