
ATA DA REUNIAO DA COMISSÃO DE TREINADORES DA CBAt 

Aos dois de novembro de dois mil e vinte, ás dezenove horas horário de Brasília, 

reuniram-se os membros da comissão de treinadores pelo aplicativo Google Meet 

através do link  

https://drive.google.com/file/d/1Kr5Xq9nEjMn5C3guCXnMby1F2W53D4a/vien?usp=s

haring, onde a treinadora Sônia Ficagna iniciou os trabalhos da noite apresentado a 

pauta da reunião sob da criação do Colégio Brasileiro de Treinadores. Sonia informou 

que também houve a contribuição dos Professores: Wilton Darleans, Domingos Pandeló 

e Calão Barbosa na elaboração do documento e que alguns itens deveriam ser discutidos 

e definidos pela comissão, em seguida passou a palavra para o Prof. Dr. Wilton 

Darleans que informou que o documento foi feito usando sugestões de treinadores, de 

federações e do nosso regimento interno, Wilton também falou da necessidade de se 

definir o nome se será uma escola, colégio ou academia de treinadores, sendo muito 

importante a definição do regimento tornando-o exequível e aceitado sugestões de todas 

para a troca de conhecimento solicitando a participação de todos dando sugestões, 

Wilton citou a criação da escola de treinadores como uma ação de preparação para 

treinadores para o futuro, daí a importância da contribuição de todos para a formação 

dos novos treinadores no futuro. Em seguida o Wilton iniciou a apresentação do 

Regimento Interno sobre a Criação do Colégio Brasileiro de Treinadores onde foi 

apresentado item por item os detalhes do mesmo e realizado as discursões, inclusões, 

substituições e modificações sugeridos pelos membros das comissões de treinadores 

presentes na reunião, devido o longo tempo de duração da reunião e ao cansaço mental 

dos participantes da reunião foi sugerido que as discussões dos ciclos finais deveriam 

ser colocados para a apreciação e leitura no grupo dos treinadores, onde seria marcada 

uma nova reunião para a leitura final do regimento interno do Colégio Brasileiro de 

Treinadores de Atletismo. Não tendo nada mais a ser tratada a reunião foi encerrada, 

sendo a ata feita pelo Prof. Abraão Nascimento e assinada pelos seguintes membros da 

comissão de treinadores presentes: Abraão Joaquim do Nascimento Irmão, Carlos 

Alberto Gomes Barbosa, Carlos Camilo de Oliveira, Euzinete Maria Reis, Gianeti 

Oliveira de Sena Bonfim, José Elias de Souza, Martina Kroll Lindemayer, Nélio Alfano 

Moura, Paulo Cesar da Costa, Pedro de Almeida Pereira, Roberta Braz Oliveira, 

Roberto Carlos Bortolotto, Sérgio Muniz dos Santos, Sonia Ficagna, Tânia de Paula 

Moura, Vânia Maria Ferreira Valentino da Silva, Wilton Darleans. 
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