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PAUTA DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA MODALIDADE DE 

NATAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DAS PISCINAS JOHN WESLEY TIMÓTEO, NA VILA 

OLÍMPICA ROBERTO MARINHO. 

 

No dia dezesseis de outubro do ano de dois mil e vinte (16/10/2020) reuniram-se os membros 

da Federação de Desportos Aquáticos de Roraima – FEDAR, Associação de Pais e Atletas de Boa 

Vista – APABV, Sindicato dos Policiais Civis do Ex-Território de Roraima – SINPOL, pais de atletas 

das entidades aqui apresentadas e o Superintendente de Esporte e Lazer, o Sr. Reny Adonay 

Oliveira Moreira que iniciou a reunião com boas vindas a todos, falou sobre o retorno das 

atividades esportivas após o período de isolamento social, ocasionado pela pandemia do COVID-

19. Tendo em vista o início dos treinamentos falou sobre a adoção de medidas e protocolos de 

retorno para prevenção e proteção de todos os envolvidos nesse processo. E ainda com a 

liberação de competições esportivas, iniciou-se planejamento para realização dos eventos 

denominados como Festival Mirim Petiz do Norte e Meeting Internacional das Fronteiras, com 

realização prevista para o dia vinte e três (23) e vinte e quatro (24) de outubro deste ano 

corrente, com utilização do Parque das Piscinas “John Wesley Timóteo”, localizado na Vila 

Olímpica Roberto Marinho. Com isso, foram distribuídas as atribuições e responsabilidades, 

sendo dividida entre Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Lazer de Boa Vista – FETEC e a 

Federação de Desportos Aquáticos de Roraima – FEDAR, conforme abaixo: 

FETEC: 

- Disponibilizar cinco (05) seguranças para dois (02) dias; 

- Isolamento da piscina de vinte e cinco (25) metros; 

- Disponibilizar uma (01) tenda, tamanho 5x5; 

- Realizar marcação de espaços na arquibancada; 

- Isolar as entradas e saídas, mantendo apenas uma (01) entrada e uma (01) saída; 

- Disponibilizar rádios comunicadores entre a equipe da Guarita e da Piscina. 

 

FEDAR: 

- Disponibilizar equipe de limpeza, no mínimo duas (02) pessoas; 

- Disponibilizar termômetros digitais, para antes, durante e se necessário após o término das 

competições; 

- Disponibilizar frascos de álcool em gel 70%, para atletas, comissão e público presente; 

- A competição será realizada sem premiação; 

- Organização dos intervalos entre as provas, principalmente na circulação dos atletas; 



                                                                                                 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA 
Superintendência de Esporte e Lazer 

 

- Garantir a presença durante as competições, de três (03) à 

cinco (05) Profissionais do Corpo de Bombeiro Civil; 

- Controle sob os acompanhantes dos atletas, sendo permitido apenas um (01) acompanhante 

para os atletas de até doze (12) anos; 

- Acordado que as inscrições poderão ser prorrogadas até o dia dezenove de outubro (19/10) às 

12h00min; 

- Deverá ser encaminhado até o dia vinte e dois de outubro (22/10), relação de arbitragem; 

- Deverá ser encaminhado até o dia vinte e dois de outubro (22/10) às 12h00min a relação dos 

atletas inscritos, incluindo ainda nessa relação o nome do responsável do atleta. 

 

Diante às formalizações, atribuições e responsabilidades, finalizou-se a reunião com a aprovação 

de todos os presentes: Astréa de Souza Marinho - Presidente da FEDAR, Ludmila Saboya e 

Jakeline  de Brito – Diretoria da FEDAR, Kamyla Gabrielle de Souza Brasil – Técnica do clube 

Aquática Marinho, Roziane Ferreira Gomes Araújo – Mãe de atleta do clube Aquática Marinho, 

Sílvio José Ferreira Monteiro – Representante/Técnico do clube SINPOL, Yorran Silva Greco – 

Representante/Técnico do clube APABV e Vanderlei Greco – Pai de atleta do clube APABV.  

 

Boa Vista, 16 de outubro de 2020. 

 

Reny Adonay Oliveira Moreira 

Superintendente de Esporte e Lazer 


