
 

        

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NR. 01/2022 DO CONSELHO TÉCNICO DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2022 EM SALA VIRTUAL 

PELO APLICATIVO ZOOM MEETING. 

Horário de Início: 19:15 h                   

Horário de Término: 22:37h 

Lista de Presença:  

1. Arnaldo de Oliveira Silva  
2. Domingos Rodrigues Pandeló Junior 
3. Florenilson Itacaramby de Almeida  
4. Josilene da Silva 
5. Og Robson de Menezes Chagas 
6. Pedro Honório Nascimento 
7. Rodrigo Alexandre Weber 
8. Sonia Ficagna 
9. Wlamir Leandro Motta Campos 
10. Maria Magnólia Sousa Figueiredo 
 

Ausência Justificada: 

1. Cisiane Dutra Lopes 

 

1. Regulamento e Programa Horário do Troféu Brasil 
 
O Presidente do Conselho Técnico, Sr. Wlamir Leandro Motta Campos iniciou a reunião 

ordinária dando as boas-vindas aos Conselheiros e agradecendo a presença de todos. 

Passou a palavra para o Conselheiro Sr. Domingos Pandeló que apresentou aos membros 

do Conselho Técnico a pauta da presente reunião: Discussão do Regulamento do Troféu 

Brasil 2022 e do seu programa horário. 

O Conselheiro Sr. Domingos Pandeló fez as considerações iniciais ressaltando a 

importância de que discutíssemos o regulamento e o programa horário do Troféu Brasil 

para que, posteriormente, pudéssemos publicar e informar a comunidade. Falou 

rapidamente que a ideia era se trabalhar com índices e cotas, mas que esta mudança não 

prejudicaria os atletas. A Conselheira Sra. Sônia solicitou a palavra e disse que os 

representantes dos treinadores receberam via e-mail uma sugestão do treinador Neilton 

Moura para que os atletas melhores ranqueados nas provas de pista no ano da 



 

        

competição, por exemplo, a 8ª posição do ranking, para que os atletas passassem para a 

semifinal direta, no caso de provas de pista raiada e da mesma forma os atletas das provas 

de campo, expressou ser uma proposta interessante, mas que precisa ser amplamente 

debatida pelo Conselho e pelos pares para que em futuros eventos talvez possa ser 

implantada. O Conselheiro Sr. Domingos Pandeló comentou que já estava previsto no 

Regulamento do Troféu Brasil, que fora entregue para leitura dos Conselheiros e que 

estava sendo discutido nesta data. A Conselheira Sra. Sônia, e os Conselheiros Sr. 

Florenilson e Sr. Rodrigo Weber questionaram se a exigência de índices não iria esvaziar o 

Troféu Brasil. O Conselheiro Sr. Domingos Pandeló explicou que não, pois além do índice 

há a cota. As vagas serão preenchidas inicialmente pelos atletas com índice e, após isso, 

serão preenchidas, até o limite da cota, pelos atletas com base no ranking brasileiro de 

2021, no período considerado no regulamento (1º de junho de 2021 até 05 de junho de 

2022). Dessa forma, não há nenhum prejuízo aos atletas. 

O Conselheiro Sr. Florenilson argumentou que se for permitido que os 08 (oito) primeiros 

colocados do ano de 2021 tenham garantidos a ida direta para as semifinais, o número 

mínimo de vagas nas provas de 100, 200 e 400 metros, deveria ser 40 e não 32. A proposta 

foi colocada em discussão e aprovada pelos Conselheiros, por unanimidade. Dessa forma, 

ficou aprovado a ida dos 08 (oito) primeiros colocados no ranking brasileiro de atletismo 

nas provas de pista raiada irem direto para as semifinais; e os 06 (seis) primeiros nas provas 

de campo, irem direto para a final. A proposta foi colocada em discussão e aprovada por 

unanimidade. 

A Conselheira Sra. Sônia indagou se seria possível a participação de estrangeiros. O 

Conselheiro Sr. OG Robson comentou que este era um ponto importante para ser 

discutido. O presidente Sr. Wlamir argumentou que vale à pena ver a questão da 

reciprocidade, com a Sul-americana, bem como pensar num possível modelo que não 

prejudique nossos atletas e clubes. O Conselheiro Sr. Arnaldo foi na mesma linha e 

ressaltou a importância de se permitir a participação, porém, sem prejuízo dos atletas e 

equipes brasileiras. Dessa forma, foi colocado um item em discussão, com o seguinte teor: 

“ A participação de atletas estrangeiros é permitida fora da cota dos 08 (oito) ou 06 (seis) 

atletas que entram nas semifinais/finais. Tais atletas não terão direito a pontuação no 

Troféu, mas terão seus resultados válidos para efeito da pontuação no Ranking Mundial da 

World Athletics”. Após as discussões, o item foi aprovado por unanimidade. 

A seguir passou-se a discutir o programa horário. O Conselheiro Sr. Domingos Pandeló 

apresentou o programa de uma forma global. Após a apresentação houve diversas 

sugestões de mudanças. As sugestões foram incorporadas no programa horário original e 



 

        

submetidas no grupo de WhatsApp do Conselho Técnico para novas análises e sugestões. 

Optou-se por agir dessa forma para tentar maior dinamismo às discussões e análises. Após 

algumas rodadas de discussões, chegou-se a uma versão final do programa horário, a qual 

poderá ser alterada após o Congresso Técnico do Troféu Brasil e as confirmações finais.  

Ao término de todas as considerações, o regulamento proposto foi colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade pelos Conselheiros (as). 

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada e eu, Sr. Domingos Rodrigues 

Pandeló Jr., na condição de secretário, lavrei a presente Ata que, após lida foi aprovada 

por unanimidade dos Conselheiros (as) presentes e assinada pelos mesmos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wlamir Leandro Motta Campos 

Presidente do Conselho Técnico 

 

           

 
Maria Magnólia Sousa Figueiredo     Og Robson de Menezes Chagas  

Representante das Federações     Representante das Federações 
  

 

  

 

  
 


