
 

 

 

 

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

Ás dez horas do dia dezesseis de junho 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, Prof.  Alexandre 

Nina, Prof. Carlos Rogerio Arapiraca, Prof. Cristiano Klaser, Prof. Fernando Possenti, Prof. Júlio Saldanha, 

Prof. Marcio Latuf e do Prof. Felipe U. Silva substituindo o Prof. Sergio O. Marques. 

Pauta da reunião: 

1- Missão Europa 

2- Projeto de desenvolvimento para as categorias de Base 

 O Prof. Sergio Silva, comunicou a todos que no dia de ontem quinze de junho de 2020, participou 

juntamente com o Prof. Fernando Possenti e o diretor geral da CBDA, com o pessoal do COB 

responsáveis pela Missão Europa. 

Inicialmente foi passado pelos responsáveis pela missão, como estão acontecendo as coisas para a 

realização da missão. E que todos os atletas e integrantes da missão deveriam apresentar teste de PCR 

antes do embarque o diretor geral Renato Cordani de imediato questionou sobre o pagamento destes 

testes no valor de aproximadamente R$ 300.00 (trezentos reais) cada teste já que na condição financeira 

atual da CBDA não teria condições de arcar com estes custos. Depois de algumas ponderações de ambas 

as partes ficou decidido que a CBDA faria um oficio ao COB para posterior ajustes para o pagamento.     

Em seguida nos da CBDA, fizemos a solicitação para inclusão na missão de atletas da modalidade 

maratonas aquáticas para fazer parte da referida missão. O Prof. Fernando Possenti falou da importância 

da participação destes atletas na missão o que foi ratificado pelo Prof. Sergio Silva e pelo diretor geral 

Renato Cordani. Foi solicitado pelo pessoal responsáveis pela missão a relação dos nomes da nossa 

solicitação com cronograma de treinamento, requisitos técnicos, previsão de bagagens, divisão de 

quartos/rooming list e justificativa técnica para utilização do CT ou instalações, para compor o processo 

de contratação.  

Depois da referida explanação o Prof. Sergio Silva, relatou a todos que não teria condições de realizar 

nenhum tipo de seletiva pois o momento em que estamos não permite. Solicitou de cada integrante do 

conselho técnico que apresentasse nomes de atletas baseados em seleções anteriores.   

    O Prof. Alexandre Nina: 

Se posicionou inicialmente que poderíamos utilizar a relação dos atletas convocados para o Campeonato 

Sul-americano.  

 

 



 

 

 

 

Prof. Carlos Rogerio Arapiraca: 

Se posicionou dizendo que tinha uma relação aproximada de nove nomes. Mais inicialmente não 

posicionou os nomes pois queria saber o critério que seria seguido. Ao final concordou com a utilização 

dos nomes do mundial e sul americano. 

Prof. Cristiano Klaser: 

Posicionou pela utilização dos quatro atletas que fizeram parte da lista que representaram o Brasil no 

campeonato mundial e mais dois atletas da lista do sul-americano.   

Prof. Fernando Possenti: 

Posicionou pela utilização dos quatro atletas que fizeram parte da lista que representaram o Brasil no 

campeonato mundial e mais dois atletas da lista do sul-americano.   

Prof. Júlio Saldanha: 

Posicionou pela utilização dos quatro atletas que fizeram parte da lista que representaram o Brasil no 

campeonato mundial e mais dois atletas da lista do sul-americano.   

Prof. Marcio Latuf: 

O Prof. Marcio Latuf, entrou atrasado na reunião mais concordou com a proposta da utilização dos 

atletas do campeonato mundial e sul americano.  

Prof. Felipe U. Silva: 

Preferiu não opinar. 

Então por maioria ficou decidida a utilização dos nomes dos atletas convocados para o mundial e dois 

atletas da seletiva do campeonato sul americano. 

Em seguida o Prof. Sergio Silva, solicitou que fosse colocado os nomes numa posição que caso não fosse 

liberado a utilização dos nomes já estivesse na posição de retirada. 

- Relação na posição: 

1- Allan Lopes Mamedio do Carmo – YCB/BA 

2- Victor Hugo Ribeiro Colonesi – UNISANTA/SP  

3- Fernando Ponte – GNU/RS 

4- Diogo Andrade Vilarinho – MTC/MG 

5- Henrique Ferreira Figueirinha – SERC São Caetano/SP 

6- Alexandre Finco – GNU/RS 



 

 

 

Em seguida o Prof. Sergio Silva, solicitou de todos a confirmação da participação e falou que naquele 

momento só não estava presente o treinador do atleta Henrique Ferreira Figueirinha para a devida 

confirmação. 

Relação dos Treinadores: 

1- Fernando Possenti 

2- Marcio Latuf 

3- Sergio O. Marques 

4- Alfred Jacob Fred 

5- Cristiano Klaser 

O Prof. Sergio Silva, solicitou de todos se teria alguma coisa a mais para comentar sobre o assunto Missão 

Europa. Nenhum questionamento. 

Passou ao segundo assunto da pauta: 

Projeto para Desenvolvimento da Base: 

O Prof. Sergio Silva, relatou que recebeu da parte de desenvolvimento solicitação para apresentação de 

uma ação direcionada para as categorias de Base da maratona aquática. E que após receber um 

diagnóstico enviado pela parte de desenvolvimento do COB, estava solicitando dos membros do 

conselho que opinassem sobre a proposta que seria apresentada. O Prof. Sergio Silva, relatou que a 

intenção e a realização de um Training Camping, com atletas e um treinador de cada estado que tivesse 

atleta incluído na relação. 

Explicou que devido as idades para a realização do Campeonato Mundial Junior e Campeonato Sul 

americano Juvenil serem diferentes iria fazer a relação dos atletas respeitando o ranking nacional do 

ano 2019, mais por ano de nascimento. 2001,2002,2003,2004,2005,2006 e 2007. Sendo que o ano 2007 

seria utilizado o resultado da primeira etapa 2020 realizada na cidade de Maceió.   

Para as idades 2005,2006 e 2007 a utilização do ranking de 5 km. 

Para as idades 2001,2002,2003 e 2004 a utilização do ranking de 10 km. 

Quanto a relação dos atletas e dos treinadores iria preparar para apresentar a proposta para a parte de 

desenvolvimento do COB pois depende de os gastos estarem em conformidade com a verba 

disponibilizada. 

Tal proposta foi aceita por unanimidade por todos. 

O Prof. Sergio Silva, relatou que este projeto tem que ser realizado no ano 2020, mais ficando na 

dependência da situação de pandemia que estamos passando. Mais que logo que formatasse o projeto 

e apresentado ao COB, estaria divulgando.  

    



 

 

 

 

O Prof. Sergio Silva em seguida agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.  

 

Salvador/BA, 16 de junho de 2020 

 

Sergio Luiz Sampaio Lacerda Silva. 

 


