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Ás dezanove horas do dia primeiro de maio de dois mil e quatorze na sede da 

Federação Amazonense de Desportos Aquáticos, teve início o Congresso de 

Abertura e Técnico do Troféu Milton Medeiros- 2014, com a presença do Prof. 

Vitor Hugo Lopes Façanha, presidente da Federação Amazonense de Desportos 

Aquáticos, Prof.ª Ellen Cristina Castro presidente da Federação Paraense de 

Desportos Aquáticos, Sr. Luiz Fernando Coelho de Oliveira, presidente da 

Federação Aquática Pernambucana, Prof. Paulo Cesar Guimaraes Siqueira, 

presidente da Federação Aquática do Estado de Rondônia e do Prof. Sergio Silva, 

representante da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. O Profº Vitor 

Hugo Lopes Façanha deu boas vindas á federações inscritas na competição.  Em 

seguida o Prof. Sergio Silva fez um breve comentário sobre o Troféu Milton 

Medeiros. Aproveitou para comunicar a todos as mudanças que foram feitas no 

sistema CBDAWEB que servirão alguns ate como ferramenta para 

acompanhamento das performances dos atletas e também na parte administrativa 

das federações como: apresentação das carteiras dos atletas, histórico, índice 

técnico online e eficiência já com as fotos dos atletas junto aos nomes. Alguns 

representantes solicitaram a palavra para comentar e elogiar estas novas 

ferramentas. Em seguida fez a solicitação para que as federações apresentassem 

propostas para sediar o Troféu Milton Medeiros no ano de 2015. Em seguida o 

Prof.º Sergio Silva solicitou que comentou que as federações apresentassem 

solicitação para a realização do Troféu Milton Medeiros na temporada 2015, 

nenhuma solicitação foi apresentada o Profº Sergio Silva se pronunciou dizendo 

que ficaria para os presidentes das federações do nordeste definissem na 

assembleia dos presidentes onde seria realizada a competição na temporada 2015.   

Em seguida comunicou os horários da realização das quatro etapas da competição 

e distribui os programas de competição para todos, solicitou se tivesse algum corte 

que fosse comunicado. Em seguida o Prof. Sergio Fez referencia aos Jogos 

Escolares e solicitou a todos que ajudassem na elaboração das inscrições em seus 

Estados, comunicou que estaria disponibilizando um manual de inscrição para que 

todas as federações pudessem realizar as inscrições pelo sistema cbdaweb. 

   

O Prof. Sergio Silva, também solicitou que a partir do ano 2015 em todas as 

piscinas que tiverem condições físicas e técnicas o balizamento fosse feito em dez 

raias. Também aceita a proposta por todos. 

 

Não havendo mais nada a relatar, eu Sergio Silva, lavrei a presente ata. 

 

 

 

 

 

  Manaus/AM, 01 de Maio de 2014. 
 

 


