
 

        

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NR. 07/2021 DO CONSELHO TÉCNICO DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 EM SALA 

VIRTUAL PELO APLICATIVO ZOOM MEETING. 

Horário de Início: 19:10 h    

Horário de Término: 22:15h 

Lista de Presença: 

 1. Arnaldo de Oliveira Silva  

2. Cisiane Dutra Lopes 

3. Claudio Roberto de Castilho  

4. Domingos Rodrigues Pandeló Junior 

5. Edson Luciano Ribeiro* 

6. Florenilson Itacaramby de Almeida  

7. Josilene da Silva 

8. Og Robson de Menezes Chagas 

9. Pedro Honório Nascimento 

10. Rodrigo Alexandre Weber 

11. Sonia Ficagna 

12. Maria Magnólia Sousa Figueirêdo 

 

Ausências Justificadas: 

Wlamir Leandro Motta Campos 

*Presidiu interinamente  

 

1. Indicação de Atleta – Critérios de Convocação 
 

O Presidente Interino do Conselho Técnico, *Sr. Edson Luciano Ribeiro abriu a reunião extraordinária 

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 os 3 (três) assuntos 

que deveriam ser tratados até o final do ano de 2021: 1) calendário oficial de 2022; 2) Critérios de 

convocação de treinadores e 3) Critérios de convocação de atletas para composição de delegações em 

2022. 



 

        

Diante da densidade dos temas e visando uma maior profundidade nas discussões, o Conselheiro 

Domingos Pandeló sugeriu que na presente reunião fosse tratado apenas o Item calendário, ficando os 

demais temas para serem discutidos em 2 reuniões extraordinárias. Isso foi posto em votação e aprovado 

por unanimidade.  

O Conselheiro Domingos Pandeló argumentou que a discussão e aprovação do calendário era de 

fundamental importância para permitir que as Federações Estaduais pudessem fazer a sua programação, 

bem como, treinadores e atletas planejarem a sua temporada competitiva. A seguir comentou que a 

reunião para discussão do calendário pelo Conselho Técnico foi feita somente nesta data em função da 

reunião para aprovação do calendário pela Sul-americana ter sido no dia 20/11/2021. 

O Conselheiro Pedro Nascimento questionou se haveria algum evento específico para o Sul-americano 

indoor. Foi dito que teríamos a Copa Brasil Loterias Caixa Indoor, a ser realizada no dia 6 de fevereiro. O 

Conselheiro Rodrigo Weber argumentou que as Federações Estaduais devem realizar eventos indoor, com 

vistas ao Mundial de Belgrado. O Conselheiro Pedro Nascimento comentou sobre a importância de se 

trabalhar com o Indoor de forma sistemática. 

A Conselheira Sônia Ficagna deu a sugestão de se colocar a Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética 

mais à frente. O Conselheiro Domingos Pandeló argumentou ser difícil a mudança em função de outras 

competições, como por exemplo, o Campeonato Sul-americano de Marcha a ser realizado nos dias 05 e 

06 de fevereiro. 

O Conselheiro Arnaldo Oliveira mencionou a importância do planejamento de um camping de competição 

para o mundial indoor, como forma de colocar nossos atletas em um melhor nível competitivo. 

O Conselheiro Pedro Nascimento comentou que a Copa de Marcha Atlética no início de janeiro dificulta a 

obtenção de um bom resultado, em função das condições climáticas. Com a realização da Taça Brasil de 

Marcha Atlética, em 07/05, os atletas da modalidade terão uma oportunidade de competição em um 

clima mais ameno. 

O Conselheiro Og Menezes comentou que é importante a comunidade do Atletismo ter conhecimento 

dos parâmetros que norteiam algumas decisões da CBAt, por exemplo, encadeamento das competições 

mundiais, Pan-americanos, Sul-americanos, Nacionais e Estaduais. Também comentou da importância de 

que todos saibam dos prazos que a CBAt necessita para organizar e planejar a competição. Neste 

momento, corroborando as palavras do Conselheiro Og Menezes, o Conselheiro Domingos Pandeló 

lembrou que este é um problema operacional complexo para a área de Seleções da CBAt. Lembrou ainda 

que, em função da pandemia, os organizadores de competições aumentaram os entraves burocráticos e 

sanitários, o que fez com que fosse necessário um prazo ainda maior entre a data limite da “janela” de 

obtenção de índices e o início da competição.  

Após todas as considerações, o calendário proposto foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros. 

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente Interino do Conselho, Edson Luciano Ribeiro, 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. 



 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Og Robson de Menezes Chagas    

      Representante das Federações   Maria Magnólia Sousa Figueiredo 

                            Representante das Federações 
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