
 

        

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NR. 08/2021 DO CONSELHO TÉCNICO DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 EM SALA 

VIRTUAL PELO APLICATIVO TEAMS. 
 

Horário de Início: 19:10 h                    

Horário de Término: 22:00h 

Lista de Presença:  

1. Arnaldo de Oliveira Silva  
2. Domingos Rodrigues Pandeló Junior 
3. Edson Luciano Ribeiro* 
4. Florenilson Itacaramby de Almeida  
5. Maria Magnólia Sousa Figueirêdo  
6. Og Robson de Menezes Chagas 
7. Pedro Honório Nascimento 
8. Rodrigo Alexandre Weber 
9. Sonia Ficagna 
 

Ausências Justificadas: 

Wlamir Leandro Motta Campos 

Cisiane Dutra Lopes 

Josilene da Silva 

 

*Presidiu interinamente  

1. Regulamentos dos Eventos Nacionais da CBAt 
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 a pauta da noite, assunto a ser discutido: 

“regulamentos dos eventos nacionais da CBAt em 2022”. Para termos mais agilidade nas discussões do 

Conselho Técnico, em função da grande quantidade de Regulamentos, o material a ser discutido foi 

distribuído anteriormente para que todos os Conselheiros pudessem ler com calma e fazerem as suas 

observações. Para tanto, o material foi distribuído, por meio eletrônico antecipadamente. 

O Conselheiro Domingos Pandeló comentou que os regulamentos, em geral, sofrem poucas mudanças, 

anualmente, sendo as principais, as datas de realização do evento, bem como o período de inscrição e 

obtenção de índice, quando necessário. Nesse sentido, explicou que os regulamentos só puderam ser 

discutidos neste momento, pois havia a necessidade inicial de aprovação do calendário, o que só foi 

possível no final de novembro (A reunião do Atletismo Sudamericano para validação do seu calendário foi 

dia 20 de novembro). 



 

        

Isso posto, o Conselheiro Domingos Pandeló colocou que uma mudança a ser destacada, nos 

regulamentos, seria o pagamento da taxa de recurso não em dinheiro, mas em alimentos (10 kg de 

alimentos). Os Conselheiros Florenílson Almeida e Sônia Ficagna levantaram dificuldades técnicas e 

operacionais para tal ação, de modo que o assunto foi colocado em votação e retirado do regulamento, 

voltando ao pagamento pecuniário para apresentação de recurso na competição. 

Com relação ao Troféu Brasil, os Conselheiros Og Menezes, Magnólia Figueiredo, Rodrigo Weber, Pedro 

Nascimento e Arnaldo Oliveira, demonstraram preocupação com os índices do evento, no sentido de que 

por ser a maior competição brasileira, os índices deveriam ser mais competitivos. Em função das 

discussões sobre essa competição especificamente, bem como, a necessidade de novos estudos para se 

chegar aos índices considerados adequados pelo Conselho Técnico, foi decidido que o assunto seria 

melhor estudado pela área técnica da CBAt e o tema voltaria à discussão na primeira oportunidade de 

2022. 

Foi colocado pelo Conselheiro Domingos Pandeló se algum ponto adicional dos regulamentos merecia 

destaque e considerações do Conselho Técnico antes da votação. Como não houve nova manifestação, 

após todas as considerações, os regulamentos propostos foram colocados em votação, sendo aprovados 

por unanimidade pelos Conselheiros. Restou a análise mais aprofundada do Regulamento do Troféu Brasil 

2022, o qual ficou para ser discutido na primeira reunião ordinária de 2022. 

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 

 


