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ATA DA REUNIÃO VIA GOOGLE MEETS COM PRESIDENTES DE FEDERAÇÃO  
 
Realizada em 28/09/2020, via Internet 
 
PARTICIPANTES:     
    

• Luiz Fernando Coelho presidente CBDA 

• Renato Cordani diretor geral CBDA 

• Sergio Silva diretor maratonas CBDA 

• Ricardo Moreira diretor de Saltos Ornamentais da CBDA 

• Marcelo Jucá diretor jurídico CBDA 

• Tammy Galera (Comissão de Atletas) 

• Jessica Noutel (Comissão de Atletas) 

• Marcelo Falcão (PE) 

• Ione Borges (CE) 

• Keila Arruda (ES) 

• Diego Albuquerque (BA) 

• Teca Marinho (RR) 

• Ivo Piovezan Filho (PR) 

• Victor Gonçalves (DF) 

• Antonio Meira Leal (PB) 

• Harvey Brizola (MT) 

• Marcello Vargas Tiago (MS) 

• Marcelo BIazoli (SP) 

• Yuri Jordy (PA) 

• Marcos Bandeira (AP) 

• Mauro Campos de Quadros (RS) 

• Rosileide Brito (RN) 

• Ricardo Sampaio (AC) 

• Fabio Limeira Silva (AL) 

• Julio Monteiro (MA) 

• Eros Damansceno (MG) 

• Antonio Aragão (SE) 

• Carlos Camargo (SC) 
 
 
       

PAUTA: 
 

• Sétima reunião virtual na pandemia 

• Eleições Gerais da CBDA 

• Assuntos gerais 
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DESENVOLVIMENTO: 
 

O presidente Luiz Fernando Coelho abriu a reunião, disse estar novamente muito satisfeito 
com esse contato próximo com as Federações, em número recorde de 21 hoje e com a presença da 
presidente e vice da Comissão de Atletas, e mais quatro diretores da CBDA, além dele próprio, disse 
que teria alguns recados para passar no final e passou a palavra ao Renato Cordani, que aproveitou a 
presença do Diretor de Saltos Ornamentais Ricardo Moreira e passou a palavra a este.  

 
Ricardo Moreira apresentou para todos os presentes o projeto que está sendo elaborado para 

a modalidade. A Saltos Brasil está elaborando um projeto de massificação da modalidade, o qual será 
apresentado na semana que vem à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O 
objetivo é criar diversos centros de iniciação da modalidade em diferentes regiões do país, para 
oportunizar que todos tenham acesso à prática dos saltos ornamentais. O projeto irá custear as 
despesas com contratação dos recursos humanos, que envolve treinadores e estagiários, além dos 
uniformes, e cada clube entrará apenas com as instalações, que deverão ter as condições mínimas 
para a prática da modalidade. Os presidentes que se interessarem devem entrar em contato com ele. 
Para facilitar, será mandado um email com esse conteúdo a todos as Federações. Alguns presidentes 
se interessaram logo de cara, e fizeram perguntas, que foram respondidas, sobre idade (06-14 anos), 
profundidade da piscina (ideal 5m mas 4m é aceitável) e até se era permitido saltos diretamente no 
mar (resposta sim).  

 
Em seguida, passou-se à discussão das Eleições Gerais da Entidade. Renato Cordani disse que 

o mandato da atual gestão vence em 28/02/2021, e que temos que realizar eleições até no máximo 
essa data, podendo antecipar, e que a diretoria tinha um plano de calendário eleitoral, e que para ser 
bem transparente queria apresentar aos presidentes e Comissão de Atletas para debater e não pegar 
ninguém de surpresa, passando a palavra ao diretor Jurídico Marcelo Jucá. Jucá apresentou o seguinte 
calendário: 
 
08-10 lançamento edital 
20-10 início do funcionamento da comissão eleitoral  
01-12 último dia para apresentação das chapas 
11-12 eleições no Vasco, durante o Troféu Brasil de natação 
 
 Houve um pouco de discussão e perguntas dos presidentes, mas no final essas datas foram 
aceitas. A presidente da Comissão de Atletas Tammy Galera solicitou que para os atletas (inclusive 
aqueles que estarão nadando o Troféu Brasil) possam votar em horário amplo, para não prejudicarem 
suas provas e para os das outras modalidades que residem no Rio, para que possam escolher um 
horário de acordo com suas possibilidades atléticas ou profissionais.  
 
 Galera também informou que uma das nadadoras da CA, Larissa Oliveira, renunciou ao posto, 
e também informou a ausência de suplente, pois todos os candidatos foram eleitos, e pediu orientação 
sobre como proceder.  Marcelo Jucá informou à Comissão de Atletas que juridicamente, e pelo 
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Regimento Interno da própria CA, é necessário haver outra eleição. O Diretor Geral Renato Cordani 
disse que iria fazer uma eleição para um nadador (a), para substituição da Larissa, a tempo hábil para 
que esse atleta eleito possa votar na eleição de 11-12-2020.  
 
O diretor de maratonas, Sergio Silva, pediu a palavra e pediu para que o ambiente eleitoral seja cercado 
de muita paz, no que foi corroborado por Fabio Limeira (AL). 
 
 Resolvidos os assuntos eleitorais, com a concordância de todos, o presidente Coelho retomou 
a palavra e deu alguns comunicados: 
 

1- Que ele foi eleito por unanimidade para vice-presidente da Zona 1 da UANA em reunião virtual 
da CONSANAT da última sexta feira (25-09) 

2- Que o Comitê Olímpico do Brasil tem sido muito parceiro desta Confederação e que o voto da 
CBDA na eleição do COB vai para a situação. 

3- Que a competição de Recife foi um sucesso e agradeceu ao presidente da FAP, Marcelo Falcão 
pelo empenho e excelência. 

4- Que os desafios da Primavera e Maratona Indoor foram um sucesso e foram muito 
importantes para a percepção de “volta” do esporte. 

5- Que o PL 2824 foi debatido exaustivamente com outras confederações e que a CBDA torce e 
trabalha pela aprovação do mesmo. 

6- Informou que o pagamento da dívida do CBC foi efetuado e, portanto, a partir de então as 
negociações com essa entidade podem recomeçar. (Presidente Carlos Camargo (SC) fez um 
aparte pedindo que seja feita uma pesquisa nos estados para determinação de quantos clubes 
são filiados ao CBC em cada estado. Em SC, por exemplo, só um. Essa informação seria 
importante para entendermos a importância do seguimento da parceria). 

 
Em seguida, a palavra foi passada para assuntos gerais. 
  
Carlos Camargo (SC) pediu o estreitamento das relações e formalização das relações entre as entidades 
CBDA e CBDU. Luiz Coelho concordou, e disse que iria conversar com o presidente da CBDU. 
  
Celso Oliveira (RJ) fez diversas perguntas sobre os Nacionais, no que foi respondido por Renato 
Cordani, datas, formatos, índices, etc. Depois, Celso perguntou sobre a competição de Nado Artístico. 
Cordani informou que a comunidade se reuniu e pediu para que não haja Competição Nacional 
presencial, mas que seja feito um outro formato. Esse outro formato ficou sob responsabilidade da 
CBDA, e Cordani prometeu verificar junto à diretoria da modalidade a celeridade desse processo. A 
Atleta Jessica Noutel, representante do Nado, fez coro ao presidente Celso, e pediu celeridade à 
questão. 
 
Marcos Bandeira (AP) disse que as Federações da Região Norte estão pensando em fazer o Leônidas 
Marques em Belém do PA, e que dariam prioridade a essa competição, e que possivelmente o mais 
adequado para elas é que o INF -JUV nadem em piscina de 50. Cordani ponderou que para o Nacional 
essas categorias (INF-JUV) deveriam nadar em curta, até por votação anterior, e que as federações 
poderiam fazer o Leônidas Marques em Belém, e depois fazer a sua parte dos Nacionais nas suas 
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próprias federações. Mas sempre dentro do espírito de “fazer o que for rentável, possível, adequado” 
a cada realidade estadual. 
 
Ricardo Sampaio (AC) aproveitou para dizer que o estado dele era o único que estava com a natação 
suspensa e piscinas fechadas, e pediu auxílio para uma campanha para sensibilizar as autoridades 
sobre a importância da volta da natação no estado. Cordani disse que iria bolar um plano e 
conversariam sobre o assunto no decorrer da semana. 
 
 Com 2:30 de duração, Luiz Fernando Coelho agradeceu a todos, sobretudo pelo bom astral 
que tem ocorrido nessas reuniões, e encerrou mais uma produtiva reunião, segundo suas próprias 
palavras. 

 
 

 
CONCLUSÃO: 
 
Sétima reunião geral realizada por videoconferência foi um sucesso, 21 estados e mais a Comissão de 
Atletas, e 5 membros da diretoria da CBDA. Combinou-se de marcar outra em outubro. 


