João Tomasini Schwertner

Abertura da Assembleia e relatório das atividades (2017)

Data: 09/04/2018

Relações Institucionais
Ministério do Esporte
COB
CPB
Patrocínios
BNDES (declínio orçamentário)
GE
Sanepar
JMalucelli

Apoiadores
Lagoa Santa
Prefeitura Curitiba
Prefeitura do Rio de Janeiro
Foz do Iguaçu

Projetos Relevantes

Projeto Canoagem 2024

Viagens Internacionais (No momento único projeto patrocinado)
Deodoro / Parque Radical

Realização e participação em eventos
Emancipação Rafting

-

A logística das viagens das seleções brasileiras de
Canoagem Velocidade, Paracanoagem e Canoagem
Slalom às principais competições internacionais, em 14
países.

-

A captação da 3ª parcela no valor de R$ 2.604.276,25
tendo como beneficiários 203 pessoas.

-

Com recursos COB (LAP), executamos R$ 376.545,94 em
viagens de 33 projetos, para 4 países. *

-

Com recursos CPB (LAP), executamos R$ 101.774,04 em
viagens de 10 projetos, para 4 países. *
* Para os diversos fins como: Reuniões com
patrocinadores e apoiadores (COB, CPB e ME),
complemento de recursos para competições e
realização de treinamentos, eventos e cursos.

Departamento de Viagens

Em 2017 o departamento de viagens executou:

Departamento de Viagens

Em 2018 o foco é planejamento.

-

Roteiro para as Copas do Mundo e Mundiais de Canoagem
Slalom entregue em fevereiro de 2018 para aprovação do Comitê.

-

Guia do chefe de equipe reformulado, que será entregue em
maio de 2018 para os supervisores das modalidades olímpicas e
paralímpica.

-

Guia de viagens do atleta que será entregue para todos os
atletas beneficiados pelo projeto III Competições Internacionais
de Canoagem.

-

Manual do fornecedor, com as informações necessárias para a
execução dos contratos com as agências de viagem (LIE).

-

Adoção de software de gestão de estoque para monitorar as
entradas e saídas de uniformes, com custo zero para a CBCa.

-

Manter a prestação de contas atualizada em tempo real.

Departamento de Viagens

E as principais ações nesse sentido, são:

Principais atividades do departamento de compras em 2017

-

Comitê Olímpico do Brasil – Lei Agnelo Piva;

-

Lei de Incentivo: Equipe Permanente de Canoagem
Slalom, Competições Internacionais de Canoagem e
Compra de Barcos;

-

1ª Etapa Copa Brasil de Canoagem Velocidade;

-

3ª Copa Brasil de Canoagem Slalom;

-

4ª Copa Brasil de Canoagem Slalom;

Departamento de Compras

Execução de compras para os seguintes eventos e projetos
da entidade:

Resultados obtidos pelo departamento - 2017
Ampliação da equipe de trabalho;

-

Aplicação de treinamento para a equipe compras e
eventos, promovendo maior interação com os
procedimentos internos da entidade;

-

Execução de aproximadamente 25 pregões eletrônicos
em parceria com a plataforma da Bolsa Brasileira de
Mercadorias, gerando maior publicidade, isonomia e
economicidade nas aquisições da entidade;

-

Execução de compras a prestações de serviços em 37
projetos custeados com recurso da Lei Agnelo Piva – COB;

-

Execução de 104 editais para projetos custeados com
recurso da Lei de Incentivo ao Esporte.

-

Índice de economicidade obtido de aproximadamente
25% para o ano de 2017 (previsão orçamentária CPB e
COB).

Departamento de Compras

-

Objetivos Estratégicos - 2018
Aplicação de no mínimo 3 treinamentos anuais junto a equipe gerando
maiores resultados operacionais;

-

Manter a execução das compras e prestações de serviços de acordo
com as normais exigidas pelos órgãos de controle.

-

Manter constantemente os processos em melhoria contínua.

-

Ampliação do cadastro de fornecedores já existente, objetivando
negociações ganha x ganha para a entidade.

-

Índice de economicidade de aproximadamente 29,5% para as
aquisições de 2018 (Previsão orçamentária COB e CPB).

-

Realização de pregão eletrônico para as compras via Lei de Incentivo
ao Esporte para desembolsos maiores que 25 mil (espelho COB).

META MASTER DO DEPARTAMENTO:
MANTER OS PROCESSOS EM DIA COM OS ÓRGÃO REGULATÓRIOS,
PREZANDO PELA ECONOMICIDADE ALIADA À QUALIDADE NOS PROCESSOS.

Departamento de Compras

-

Canoagem Velocidade

Campeonato Sul-americano |
Paipa - COL
•

•

50 medalhas

Campeonato Pan-americano |
Ibarra - ECU
•

50 medalhas

✓

27 medalhas de ouro

✓

27 medalhas de ouro

✓

14 medalhas de prata

✓

14 medalhas de prata

✓

9 medalhas de bronze

✓

9 medalhas de bronze

Medalha em todas as provas de
canoa

•

Medalha em todas as provas de
canoa

Canoagem Velocidade

Copa do Mundo – 2ª Etapa |
Szeged - HUN
•

Duas medalhas na canoa
✓
✓

Isaquias Queiroz | Prata C1
1000m
Andrea Oliveira e Angela
Aparecida | Ouro C2 200m

Campeonato Mundial Sênior |
Racice - CZE

Campeonato Mundial Sub-23|
Bascov - ROU
•

Isaquias Queiroz conquista duas
medalhas
✓

Ouro | C1 200m (INÉDITA)

✓

Prata | C1 1000m

•

Bronze no C1 1000m | Isaquias
Queiroz

Paracanoagem

Campeonato Sul-americano
Paipa – COL
• Seis medalhas – cinco ouros e uma
prata

Campeonato Mundial
- CZE
•

Quatro medalhas

✓ Luis Carlos Cardoso | Ouro KL1 200m

✓ Luis Carlos Cardoso | Ouro VL1
200m

✓ Fernando Rufino | Ouro KL2 200m

✓ Caio Ribeiro | Prata KL3 200m

✓ Caio Ribeiro | Ouro KL3 200m

✓ Caio Ribeiro | Prata VL3 200m

✓ Mari Santilli | Ouro KL3 200m

✓ Luis Carlos Cardoso | Bronze KL1
200m

✓ Debora Benevides | Ouro KL2 200m
✓ Adriana Azevedo | Prata KL1 200m

Campeonato Pan-americano
Ibarra – ECU

Racice

•

Dez medalhas no total
✓ Sete medalhas de ouro
✓ Duas medalhas de prata
✓ Uma medalha de bronze

Canoagem Slalom

Campeonato Mundial Júnior
e Sub-23 | Bratislava - SVK
•

Ana Sátila | Ouro K1 Feminino
Sub-23
✓

Segunda medalha da carreira
da atleta na categoria

4ª Etapa Copa do Mundo
| Ivrea - ITA
•

Ana Sátila | Ouro K1 Extremo
Feminino
✓

Campeonato Mundial Sênior
| Pau - FRA
•

Ana Sátila – duas medalhas
(INÉDITAS)
✓ Bronze | C1 Feminino

Segunda medalha da carreira
da atleta na categoria

✓ Prata | K1 Extremo Feminino

•

Única atleta feminina do evento
com duas medalhas

Filiações e Patrocinadores

Parceiros e apoiadores conquistados nos últimos anos e fundamentais para o
desenvolvimento da Canoagem Brasileira.

