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Horário de Início: 15:10h   Horário de Término: 17:15 
 
Lista de Presença – Conselheiros: 
 

1. Anderson Moraes Lemes Rosa  
2. Claudia Schneck de Jesus  
3. Clodoaldo Lopes do Carmo  
4. Daiana Priscila Voigt Gamboa 
5. Deraldo Ferreira Oppa 
6. Diogo Dias Gamboa  
7. Florenilson Itacaramby de Almeida  
8. João Paulo Alves da Cunha  
9. Joana Ribeiro da Costa  
10. Maria Magnólia de Sousa Figueiredo  
11. Rodrigo Dario Diniz  
12. Warlindo Carneiro da Silva Filho 

 
Pauta 
 
1. Calendário CBAt 2020 
2. Regulamentos  
3. Horário de início das reuniões do Conselho 
 
Antes do início da reunião, foi justificada do conselheiro Claudio Roberto de Castilho que estava em 
reunião prévia que não encerrou até o início desta reunião. 
 
O Conselheiro Anderson agradeceu a presença de todos e disse que a reunião tinha como pauta 
definir as datas dos Campeonatos Brasileiros de 2020, em virtude do que foi decidido pela 
Assembleia Geral da CBAt. Foi sugerido também debater sobre os regulamentos das competições 
da CBAt, bem como, definir o horário de início das reuniões. 
  
Deliberação dos temas: 
 
1. Calendário CBAt 2020 
 
O conselheiro João Paulo iniciou os debates propondo a realização de competições, englobando 
duas categorias cada. A conselheira Joana disse que isso contraria a questão de evitar a 
aglomeração de pessoas nos eventos. O conselheiro Rodrigo disse que isto inviabilizaria o 
programa-horário. A conselheira Magnólia disse ser favorável a realizar duas competições, uma 
englobando as categorias sub-16 e sub-18 e outra englobando as categorias sub-23 e sub-20. A 
conselheira Claudia disse ser favorável realizar uma competição para cada categoria, opinião aceita 
pelo conselheiro Anderson. O conselheiro Clodoaldo disse que concorda com a sugestão e duas 
competições, que as mesmas sejam realizadas em 4 dias consecutivos, e que cada campeonato 
(categoria) seja realizado em dias diferentes. Possibilitando inclusive, que os atletas possam 
participar das duas competições. O debate seguiu com várias propostas, e ficou definido que seria 
aberta votação para definir qual o modelo para a realização dos Campeonatos Brasileiros. As 
propostas foram as seguintes: 
 

Proposta 1 Realizar duas competições (Sub-23 com Sub-20) e (Sub-18 com Sub-16) 

Proposta 2 Realizar três competições (Sub-23), (Sub-20) e (Sub-18 com Sub-16) 

Proposta 3 Realizar quatro competições, uma para cada categoria 
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Abaixo, segue quadro com o voto de cada conselheiro, sendo vencedora a proposta 3: 
 

Proposta 1 
Claudia Schneck de Jesus 
Maria Magnólia de Sousa Figueiredo  
Clodoaldo Lopes do Carmo (com ressalvas)1 

Proposta 2 João Paulo Alves da Cunha 

Proposta 3 

Anderson Moraes Lemes Rosa  
Daiana Priscila Voigt Gamboa 
Deraldo Ferreira Oppa (com ressalvas)2 
Diogo Dias Gamboa (com ressalvas)3 
Florenilson Itacaramby de Almeida  
Joana Ribeiro da Costa 
Rodrigo Dario Diniz 

Abstenção Warlindo Carneiro da Silva Filho 

 
Ressalvas: 
 
1 - Duas competições, que as mesmas sejam realizadas em 4 dias consecutivos, e que cada 
campeonato (categoria) seja realizado em dias diferentes. Possibilitando inclusive, que os atletas 
possam participar das duas competições. 
2 – Não concorda com a realização do Sub-16 e Sub-23. 
3 - Não realizar o Sub-23 caso não tenha o Campeonato Sul-Americano. Tem dúvidas quanto a 
realização do Sub-16, sendo assim, seriam priorizadas as categorias Sub-18 e Sub-20. 
 
Pelo placar acima, ficou definido a realização de uma competição para cada categoria, com as 
categorias Sub-23, Sub-20 e Sub-18, sendo realizadas no Estado de São Paulo, ficando a definição 
da cidade sede entre a cidade de São Paulo ou Bragança Paulista. 
 
A seguir abriu-se o debate para a definição das datas. O conselheiro Anderson sugeriu as datas 
abaixo para as categorias Sub-23, Sub-20 e Sub-18 e o conselheiro Florenilson sugeriu a data para 
Sub-16, sem serem considerados os Campeonatos Sul-Americanos Sub-23 e Sub-18: 
 
- Sub-23: 23 a 25 de outubro. 
- Sub-20: 06 a 08 de novembro. 
- Sub-18: 20 a 22 de novembro. 
- Sub-16: 18 a 20 de dezembro. 
 
As datas foram acatadas por unanimidade.  
 
2. Regulamentos  
 
Ficou decidido que a CBAt encaminhará um questionário com perguntas sobre a disposição dos 
clubes com relação a participação dos mesmos nos Campeonatos Brasileiros, com o objetivo de 
definir o regulamento das competições no sentido de saber sobre: 
 
- Número de Atletas por clube em cada prova; 
- Numero de provas por atleta; 
- Indexador de inscrição, se por ranking ou por índice. 
 
Estas respostas impactarão diretamente no regulamento, pois há a necessidade de atender os 
protocolos definidos pela CBAt na participação de atletas nas provas. O questionário será enviado 
para as Federações para que estas encaminhem o mesmo para os responsáveis pelos seus clubes 
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filiados e de posse das respostas o Conselho Técnico terá subsídios para definir alterações no 
regulamento ou manter o regulamento atual. 
 
3. Horário de início das reuniões do Conselho 
 
Em virtude do retorno gradativo das atividades profissionais dos conselheiros, pois há um declínio 
na curvatura da pandemia, há uma dificuldade em se ter a presença de todos nas reuniões, e em 
função disto, a conselheira Claudia propôs que as reuniões sejam realizadas em período alternados, 
sendo tarde com início as 15h ou noite com início as 19h nas reuniões ordinárias programadas para 
o restante do ano de 2020, conforme agenda abaixo: 
 
- 19 de Outubro – 19h 
- 16 de Novembro – 15h 
- 14 de Dezembro – 19h 
 
As reuniões extraordinárias, quando necessário, serão solicitadas sempre com 24h de 
antecedência. 
 
Não havendo mais nada a discutir, às dezessete horas e quinze minutos foi encerrada a reunião. 
 
 
 
 
Joana Ribeiro Costa 
Representante dos Atletas 
 
 
 

 Diogo Dias Gamboa  
Representante dos Atletas 
 

Clodoaldo Lopes do Carmo 
Representante dos Treinadores 
 
 
 

 Daiana Priscila Voigt Gamboa 
Representante dos Treinadores 

Florenilson Itacaramby de Almeida 
Representante dos Árbitros 

 Claudia Schneck de Jesus 
Representante dos Árbitros 

 
 
 
Maria Magnólia Sousa Figueirêdo 
Representante das Federações 

  
 
Deraldo Ferreira Oppa 
Representante das Federações 

 
 
 
Rodrigo Dario Diniz 
Representante da CBAt  

  
 
 
Anderson Moraes Lemes Rosa 
Representante da CBAt 

 
 
 
 
 
Warlindo Carneiro da Silva Filho 
Presidente do Conselho 
 

  
 
 
João Paulo Alves da Cunha 
Representante da CBAt 

 


