
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO NACIONAL DE BASE MARATONAS AQUÁTICAS – 2020 

   

Às dez horas do dia primeiro de julho de dois mil e vinte realizada de forma virtual teve início a reunião, 

com a presença do Dr Luís Fernando Coelho de Oliveira, Presidente da Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos - CBDA, Dr. Renato Cordani, Diretor Geral da Confederação Brasileira de Desportos 

Aquáticos – CBDA, Prof. Sergio Silva, diretor de maratonas aquáticas da CBDA, Prof.  Maressa D’ Paula 

Gonçalves Rosa, Dr. José Juan Blanco Herrera, Drª Viviane Peixoto Motti, Prof. Jose Nilton de Campos 

Pereira, Drª Salônica Gonçalves Rosa Nogueira, Drª Luara Maria de  Freitas Lobo, Drª Priscila de Almeida 

Marques Silva, Prof. Ricardo Salvato Silveira Cintra, Prof. Atos Gabriel de Menezes O. Buarque, Prof. 

Roberto Stefano de Souza e Silva, Prof. Paulo Augusto Prado da Silva, Prof. Luiz Felipe Silva, Prof. Fabio 

Carlos Alves Lima, Prof. Jose Antônio Freitas Neto e Prof. Klayton Negrão de Morais. 

 

Pauta da reunião: 

1- Apresentação dos Membros e Comissão disciplinar do Conselho. 

2- Conhecimento do Diagnostico do COB, sobre a maratona aquática de base. 

 

O Prof. Sergio Silva, fez a abertura da reunião e em seguida passou a palavra ao Presidente da CBDA, Dr. 

Luís Fernando Coelho, que deu as boas-vindas a todos e dizendo da sua satisfação na montagem deste 

conselho em seguida fez uso da palavra o Diretor Geral da CBDA, Dr. Renato Cordani, que também falou 

da sua felicidade na montagem do conselho e também falou da responsabilidade que tinha este 

conselho nas suas decisões. 

 

Em seguida o Prof. Sergio Silva, passou a palavra a cada um dos membro e componentes da equipe 

multidisciplinar para que se apresentasse e comentasse um pouco sobre a sua área de ação no conselho. 

 

Em seguida fez uso da palavra a Prof.ª Maressa Rosa, para que fizesse comentário sobre o diagnostico 

apresentado pelo COB, para que daí o conselho traçasse ações para ficar enquadrado com os pilares 

apresentados no diagnóstico. 

 

O Prof. Sergio Silva, comunicou a todos a ação que está sendo planejada para execução assim que for 

liberada pelas autoridades as ações esportivas.  

 

A Prof. Maressa, fez uso da palavra mais uma vez para solicitar que a primeira ação técnica fosse 

apresentada o mais rápido possível, ficando de ser marcada para apresentação logo que fosse levada 

aos presidentes das federações as ações a serem desenvolvidas. 

 

Ao final, o Prof. Sergio Silva em seguida agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 

Salvador/BA, 01 de julho de 2020. 

 

Luiz Fernando Coelho de Oliveira Sergio Luiz Sampaio Lacerda Silva. 

 

 


