
ATA da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 

 

Estiveram reunidos as vinte horas do dia trinta e um de agosto de dois mil e dezenove, no Hotel San Marco, 
em Brasília/DF, os membros do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Canoagem, 
presidente João Tomasini Schwertner, pelo 1º vice-presidente Darci Oberdam de Souza, pelo 2º Vice-
Presidente Jônatan Pimentel Maia de Oliveira e pelos membros do colegiado de atletas Michel de Carli 
Ferreira, Givago Bittencourt Ribeiro e membros das federações estaduais Rafael Girotto e Rubens Mario 
Faro Pompeu. A pauta iniciou pelo tema de apresentação do presidente João Tomasini referente o Projeto 
de Lei que tramita no senado a respeito do Refis para as Confederações Esportivas Nacionais, também 
foi discutido o cancelamento das subsedes com os CNPJ que serão informados casos a caso em reuniões 
posteriores do Conselho de Administração, Tomasini ainda explicou como anda os tramites a respeito do 
CEPIM, nossa inclusão é devido ao bloqueio judicial e assim, mensalmente, está sendo pago o valor de 
parcelamento junto a união. Givago explica sua atuação no Comitê de Canoagem Velocidade, que que 
dialogar com os comitês em especial pela sua função. Jonatan destaca as ações do Comitê de Canoagem 
Velocidade em prol da canoagem. Nisto, Tomasini destaca as razões do Campeonato Brasileiro da 
modalidade ser realizado após o Campeonato Mundial, neste sentido Michel de Carli destaca que o 
Brasileiro nesta data beneficia apenas 5 de 500 atletas, enquanto Givago destaca que o frio em algumas 
épocas do ano pode ser um dos motivos de falta de atletas. A partir disto, o grupo verificou a importância 
de definir o cronograma de provas com antecedência, Tomasini sugeriu fazer inscrições numéricas e 
validar a todas modalidades, este tema foi aceito a todos e será levado a reunião de Comitê. Givago fez a 
sugestão de abrir provas com equipes mistas de federações. Jonatan sugeriu reabrir questionamento a 
outras federações, Pompeu acha complexo pela quantidade de clubes em federações e foi entendido por 
todos que esta ação não é benefício por conta disto. Rubens Pompeu levantou a questão referente a 
provas máster, o qual foi discutido que deve caber a decisão ao Comitê da modalidade. Givago questionou 
de como está a preparação para o ano olímpico, Tomasini respondeu que será informado em breve. Rafael 
Girotto questiona sobre Centros de Treinamentos, João responde sobre inviabilidade – Canoagem Slalom 
está em busca de treinamento no Rio enquanto Canoagem Velocidade é inviável neste local, e que ainda 
esta indefinido porém quando tiver a informação repassará ao Conselho. Michel questiona sobre quais 
núcleos foram definidos como a base, Tomasini informa que de acordo com recebimento de propostas os 
núcleos foram Capitólio e Piraju. A reunião do Conselho foi encerrada, tendo sua ata lavrada pelo Diretor 
Geral Leonardo Maiola e assinada pelo presidente do Conselho de Administração, João Tomasini 
Schwertner. 
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