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REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO NACIONAL DE MARATONAS AQUÁTICAS DE BASE 

01-09-2020 

 
 
Às onze horas e trinta minutos do dia primeiro de setembro de dois mil e vinte realizada de forma 
virtual teve início a reunião com a presença do Prof. Sergio Silva, Diretor de maratonas aquáticas 
da CBDA, Prof. Maressa D’Paula Gonçalves Rosa Nogueira, Coordenadora do Conselho Técnico 
Nacional de Maratonas Aquáticas de BASE, Prof. Roberto Stefano de Souza e Silva, Prof. Luiz Felipe 
Silva, Prof. Fabio Carlos Alves Lima, Prof. Jose Antônio de Freitas Neto e Prof. Klayton Negrão de 
Morais.  
 
Pauta da reunião: 
 
- Análise e resposta ao Ofício FCDA nº 066/2020, referente ao Boletim CBDA nº 081/2020. 
- Análise e resposta ao Ofício FAETO nº 001/2020, referente ao Boletim CBDA nº 081/2020. 
- Análise e resposta de solicitação feita ao conselho técnico para inclusão de atleta nas ações 
previstas do Conselho Técnico Nacional de Maratonas Aquáticas de BASE. 
- Sugestões e análises para possíveis datas para realização das seletivas para Campeonato Sul-
americano Juvenil e Campeonato Mundial Junior.    
 
O prof. Sergio Silva, fez comentários sobre a reunião da diretoria da CBDA com os presidentes das 
federações. 
 
Em seguida passou a palavra a Prof. Maressa Nogueira, para dar início aos assuntos contidos na 
pauta:  
 
1- Ofício FCDA nº 066/2020.  
 
Após explicações do contido no referido ofício foi dada a palavra aos membros do conselho 
presentes na reunião para que comentassem e se posicionassem quanto a decisão a serem 
tomadas. Por unanimidade ficou decidido que a convocação foi feita baseada nos critérios 
estabelecidos no boletim 081/2020. 
 
Quanto a sugestão de critérios os membros presentes na reunião comentaram que as próximas 
ações já seguirão novos critérios já que serão baseados em outras situações e com objetivos a 
atingir diferentes destes critérios. 
 
Referente a abertura de vaga para compor estas ações não será possível pois todos os critérios já 
foram preenchidos. Mas vale salientar que todas as palestras do conselho feitas de forma remota 
foram em ações abertas e sempre enviada os links para todas as federações comunicarem aos seus 
atletas, treinadores, dirigentes e pais de todos os clubes filiados às suas federações, inclusive em 
todas com a presença de um grande número de presidentes de federações.   
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2- Ofício FAETO nº 001/2020. 
 
Os membros do conselho se posicionaram quanto a este Ofício cuja resposta está contida no Ofício 
FCDA nº 066/2020. E solicitou que fosse transcrito o mesmo parágrafo. 
 
Referente a abertura de vaga para compor estas ações não será possível pois todos os critérios já 
foram preenchidos. Mas vale salientar que todas as palestras do conselho feitas de forma remota 
foram em ações abertas e sempre enviada os links para todas as federações comunicarem aos seus 
atletas, treinadores, dirigentes e pais de todos os clubes filiados às suas federações, inclusive em 
todas com a presença de um grande número de presidentes de federações.   
 
3- Quanto as várias solicitações feitas para inclusão de atletas nestas ações o conselho se 
posicionará sempre respeitando o contido nos critérios. Mas sempre se colocando a disposição de 
todos os atletas e treinadores para auxiliar no que for possível para o desenvolvimento dos atletas 
e treinadores. 
 
Dando prosseguimento a pauta da reunião o Prof. Sergio Silva, comentou que recebeu 
informações da CONSANAT, de que o Campeonato Sul-americano Juvenil a princípio está marcado 
para o mês de agosto de 2021, coincidindo com a realização do Campeonato Mundial Junior 
também marcado para ser realizado no mês de agosto de 2021.   
 
O Prof. Sergio Silva, também comentou que a Seletiva do Campeonato Sul-americano e do 
Campeonato Mundial Junior, apesar das distâncias das provas serem iguais as idades no ano de 
2021 serão diferentes. Inicialmente sugeriu que a realização da seletiva para o Campeonato Sul-
americano Juvenil seja realizada no dia 6 de março de 2021, junto com a seletiva pré-olímpica 
masculina. E que a seletiva para o Campeonato Mundial Junior seja realizada em outra data a ser 
estabelecida.  
 
A Prof. Maressa Nogueira sugeriu que os membros do conselho analisassem as propostas 
apresentadas pelo Prof. Sergio Silva para as realizações das seletivas do Campeonato Sul-
americano Juvenil e do Campeonato Mundial Junior. E que seria marcada uma próxima reunião 
para definir as datas. 
 
Chegando ao fim todos os assuntos contidos na pauta, a Profª Maressa Nogueira deu por 
encerrada a reunião.   
 

Salvador, 02 de setembro de 20220. 
 

Sergio Luiz Sampaio Lacerda Silva 
Diretor de Maratonas Aquáticas 


