
ATA da 7ª Reunião do Conselho de Administração 

 

No dia dezoito de abril de dois mil e vinte, as quatorze horas, foi iniciada a reunião ordinária do Conselho 
de Administração da Confederação Brasileira de Canoagem, esta reunião estava agendada para ocorrer 
presencialmente no dia 28 de abril de 2020, porém com a ocorrência da pandemia do coronavírus, esta 
foi adiada para a data supracitada. A reunião contou com a participação do presidente João Tomasini 
Schwertner, dos vice-presidentes Darci Oberdam e Jonatan Maia, pelos membros do colegiado de atletas 
Michel de Carli Ferreira, Givago Bittencourt Ribeiro, o membro da federação estadual Rafael Girotto, e os 
membros independentes Edgar Antonio Hubner e Pedro Gama Filho. A pauta da reunião foi enviada a 
todos os membros por e-mail no dia 16 de abril, pelo Diretor Geral Leonardo Maiola. A reunião se iniciou 
com a apresentação do relatório trimestral da CBCa, onde dispôs de informação do orçamento da 
entidade, em especial a disparidade na realização do orçamento de eventos, em virtude da pandemia, 
por outro lado foi demonstrado todas as ações realizadas até o momento pela entidade, sobretudo a 
realização da seletiva de Canoagem Slalom, realização da Copa Brasil de Paracanoagem e trabalho 
envolvendo todas as equipes permanentes. Foi Demostrada o apoio da CBCa nos “tripé” do esporte, o 
qual consiste na participação em eventos, disponibilidade de materiais e capacitação de profissionais, 
nesta última João Tomasini informou que a Confederação Pan-americana de Canoagem está criando o 
Instituto Pan-americano de Canoagem, que ministrará cursos nos dois idiomas oficiais da COPAC e 
também em Português, que assim, terá total apoio da Canoagem Brasileira e esta será um grande 
benefício, tanto na inclusão de informações, quanto na possibilidade de realização de cursos a distância 
de árbitros, técnicos, classificadores e gestores esportivos. Na sequencia, o Conselho debateu a 
continuidade do calendário de 2020, definindo que os eventos de junho serão adiados ou cancelados. 
Para os demais eventos definiu-se que haverá uma reunião que será agendada e organizada pelo Diretor 
Geral, Leonardo Maiola, durante a semana do dia 20 a 25 de abril. Definiram que todos os eventos deverão 
ter seus status de definição (adiado, cancelado ou suspenso) até 3 meses antes da realização do mesmo. 
Por  fim, João Tomasini debateu sobre o orçamento da CBCa, demonstrando o porque os valores de Centro 
de Treinamento estão além do previsto, uma vez que ações em Deodoro tiveram que ser realizadas para 
dar continuidade aos treinamentos da Canoagem Slalom. Assim, até o final do ano a CBCa deverá ter um 
saldo a complementar, assim Tomasini solicitou a aprovação do Conselho para a aquisição de canoas 
ergômetro e canoas C4, ambas para projeto em Lagoa Santa, e a compra de peças para partidor. A compra 
das canoas ergômetro e das peças para o partidor, foram aprovadas, esta última buscando soluções 
financeiras para a aquisição. Já em relação as canoas C4 houveram questionamentos de pois o valor é 
muito elevado para uma embarcação que atualmente não é olímpica. Surgindo o questionamento da 
possibilidade de utilização dos valores em compra de remos para distribuição em comodato, como 
realizado com barcos. Sendo assim, a compra das C4 foi reprovada para este momento, enquanto vai ser 
estudada a viabilidade de compra de remos. Todos os documentos enviados por e-mail foram aprovados 
pelos membros, sendo que o código de ética será revisado e havendo ponderações os membros enviarão 
à diretoria geral. Por fim, Givago questiona se o Comitê Brasileiro de Clubes apontou alguma suspensão 
na obrigatoriedade de pagamento da anuidade, Tomasini informou que o CBC não irá segurar as 
anuidades, porém vai confirmar estas informações com outras pessoas dentro da entidade.  
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião do Conselho de Administração. 
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