
ATA da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 

 

Estiveram reunidos por videoconferência às treze horas e trinta minutos do dia onze de novembro de dois 
mil e dezenove 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, pelo membro do Conselho de Atletas Givago Bittencourt 
Ribeiro e membros das federações estaduais Rafael Girotto e Rubens Mario Faro Pompeu, tendo ausência 
do membro do colegiado de atletas Michel de Carli Ferreira. A pauta da reunião foi enviada no dia oito de 
novembro pelo Diretor Geral da CBCa, e iniciou com o envio Planejamento Financeiro, com previsão das 
ações de modalidades, administrativos, bem como a definição do calendário e taxa de anuidade para o 
ano de 2020, todos aprovaram as ações acima expostas, sem questionamentos. Givago Ribeiro tratou 
sobre a Lei 13019/2014, que trata de parcerias entres a administração pública e as organizações de 
sociedade civil. João Tomasini informou que iria verificar mais a fundo a Lei e solicitou mais informações 
a Givago. Foi apresentado a rede parcerias, a qual beneficiará os atletas e todos os membros da 
comunidade da canoagem com descontos em redes parceiras a Canoagem, esta empresa tem um custo 
mensal que será paga com pagamento recursos próprios da entidade. O mesmo refere-se a proposta de 
implementação de sistemas, o qual foi apresentada a Bigmidia, que não cobrará valor fixo, porém receberá 
10% de todas inscrições e renovações realizadas pelo sistema, isto não implica em utilização de valores 
de Lei Agnelo Piva. Rubens Pompeu questionou a possibilidade de três orçamentos, Leonardo Maiola 
comentou que vai buscar outros orçamentos, mas que normalmente os orçamentos cobram um valor fixo 
mensal, o que compromete o equilíbrio financeiro da CBCa. Rubens Pompeu também solicitou que a 
Confederação prestasse apoio as federações na parte contábil, Leonardo Maiola e João Tomasini 
informaram que vão verificar a viabilidade junto ao financeiro da CBCa e contabilidade terceirizada, 
contratada pela CBCa. Leonardo Maiola apresentou o relatório anual da entidade, onde demonstrou o 
avanço de todas as modalidades e os resultados positivos nas áreas administrativas e técnicas, obtendo 
avanços na prestação de contas, reforma administrativa que reduziu o custo com salários de profissionais 
no escritório, bem como resultados técnicos que os atletas obtiveram em níveis nacionais e internacionais. 
A reunião do Conselho de Administração 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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