ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NR. 07/2021 DO CONSELHO TÉCNICO DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE
2021 EM SALA VIRTUAL PELO APLICATIVO ZOOM MEETING.
Horário de Início: 19:10 h
Horário de Término: 22:30h
Lista de Presença:
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Arnaldo de Oliveira Silva
Cisiane Dutra Lopes
Claudio Roberto de Castilho
Domingos Rodrigues Pandeló Junior
Edson Luciano Ribeiro*
Florenilson Itacaramby de Almeida
Josilene da Silva
Og Robson de Menezes Chagas
Pedro Honório Nascimento
Rodrigo Alexandre Weber
Sonia Ficagna
Maria Magnólia Sousa Figueiredo
Wlamir Leandro Motta Campos

1. Critérios de Convocação para Integrar Seleções 2022 Revisão
O Presidente do Conselho Técnico Sr. Wlamir, abriu a reunião ordinária dando as boasvindas aos Conselheiros e agradecendo a presença de todos. Apresentou que por uma
questão de objetividade iríamos primeiramente acertar os pontos que são consenso (por
exemplo, passar de 2 (dois) para 3 (três) o número de atletas por prova e gênero, para
Oregon, após, passaríamos aos pontos para os quais uma maior discussão seria necessária.
Passou a palavra para o Conselheiro Sr. Pandeló que apresentou aos membros do Conselho
Técnico a pauta da presente reunião: Revisão dos Critérios de Convocação de Atletas para
composição de Delegações em 2022, anteriormente aprovados.

Primeiro assunto discutido foi o aumento de 2 (dois) para 3 (três) dos atletas, por gênero
e prova para Oregon, bem como, o acerto de alguns índices que haviam saído com erro.
Por unanimidade foi aprovado. O segundo assunto discutido foi o prazo para obtenção das
marcas do Ibero Americano, sendo proposto pelo Presidente Sr. Wlamir a data de 17 de

abril. O Conselheiro Sr. Pandeló argumentou que ficaria apertado os prazos para os
trâmites internos. O Conselheiro Sr. Weber colocou a importância de se ter um prazo mais
dilatado para a obtenção dos índices. Com relação ao mundial de Belgrado foi mantida a
data original de obtenção de índice (01/01/21), tal como previsto pelo manual. Com
relação ao Sul-Americano Indoor foi decidido que o assunto seria tratado em reunião
extraordinária, tão logo o manual fosse disponibilizado. Referindo-se ao Sul-americano de
Cross Country, foi incluído o Sub-18 para ambos os gêneros.
Um último assunto discutido foi a ida do campeão de área. O Conselheiro Sr. Pandeló
argumentou que, com base em um estudo feito pelo Departamento Técnico, não se
justificaria a ida do campeão de área, a não ser que houvesse possibilidade de uma
performance compatível. Para tanto, foi apresentado um índice técnico que indicaria a
possibilidade de uma performance compatível com um semifinalista. O assunto foi
colocado em discussão e aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho, Sr. Wlamir Motta Campos,
encerrou a Reunião Extraordinária e eu, Domingos R. Pandeló Jr., na condição de
secretário, lavrei a presente Ata que, após lida foi aprovada por unanimidade dos
Conselheiros presentes e assinada pelos mesmos.
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