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Aos vinte e quatro dias  do mês de setembro de dois mil e vinte estiveram presentes de forma 
remota pelo aplicativo zoom a Reunião Ordinária do Conselho de Administração as 18:36 João 
inicia a apresentação informando sobre as pautas do dia, destacando inicialmente o tema da 
incorporação da ABraCan pela CBCa, informando os valores recolhidos pela ABraCan de 2011 
até atualidade, a qual ultrapassaram mais de 50 milhões de reais captado, sendo que ela não 
conseguirá suprir qualquer demanda que possa chegar, onde uma empresa de assessoria 
jurídica, confirma a viabilidade de ser realizada esta incorporação. Pedro Trengrouse 
apresentou a viabilidade a todos os membros presentes, citou algumas associações ou clubes 
que realizaram fusões. Edgar questiona quais são os riscos financeiros que a CBCa poderá ter 
ao incorporar a CBCa, Pedro Trengrouse informa que isto é algo que tem que ser discutido e 
avaliado pelas duas entidades, uma vez que o passivo se tornará único, Vantuil reforçou que a 
nas Assembleias de ambas entidades necessitam estar especificadas as justificativas para tal. 
Ton parabeniza e se coloca a disposição para poder auxiliar esta situação, onde as dívidas que 
ficaram pela ABraCan sejam sanadas. Trengrouse informa que ao sancionar o PL 2824, informa 
que todas as dívidas que tenha a ABraCan, pode negociar uma negociação tributária, por até 
20% dos recursos que a CBCa tem de receita, podendo inclusive antecipar as receitas para quitar 
as dívidas. Ao final João Tomasini agradeceu por toda explicação de Pedro Trengrouse, ambos 
deixaram a reunião que continuou com a participação de todos os conselheiros inicialmente 
presente. Estevão e Ana Vergutz elogiam a possibilidade de eliminar as dívidas da entidade 
parceira, Jonatan pediu a Tomasini para explicar como será o pagamento destes valores, João 
explicou que os valores serão quitados pela CBCa por meio de empréstimo junto a Caixa 
Econômica Federal, este recurso já ficaria “abatido” no orçamento da modalidade nos anos 
seguintes, após o questionamento foi aprovado por todos. Leonardo apresentou os valores de 
percentual distribuído as modalidades Canoagem Slalom e Canoagem Velocidade, a qual no ano 
de 2020 foi 55% para a Canoagem Velocidade e 45% para a Canoagem Slalom, Jonatan 
questiona se há algum procedimento e sugere de realizar um processo onde contenha critérios 
bem estabelecidos, Edgar reforça que acha importante mas pode não ser a solução, pois por 
experiência entende que o investimento pode ser questionado se deve ser direcionado a quem 
ganhou medalha ou a quem pode conquistar, ficou acordado que irão definir os critérios para 
então determinar quais são os percentuais na próxima reunião do Conselho de Administração. 
Jonatan destaca também que dentro destes valores, no ano de 2020 estavam discriminados  na 
planilha ações da modalidade que não são para o desenvolvimento da Canoagem Velocidade, 
cita o caso do colaborador Walter e do barracão que juntos soma aproximadamente 10% do 
valor da modalidade, Leonardo informou que é válido inclusive rever as necessidades tanto do 
barracão quanto do colaborador. João informa que 99% dos materiais que estão no barracão 
são de Canoagem Velocidade. Jonatan também sugere critérios para as comissões técnicas, 
como um plano de carreira dando potenciais meritocracia a resultados obtidos pelos 
treinadores, como papel fundamental para estimula-los. Ton reforça que necessita haver 
critérios para a distribuição dos recursos, porém concorda com João que o galpão é exclusivo 
para a Canoagem Velocidade. Leonardo informou que o Planejamento Estratégico da 
modalidade no ciclo 21-24 está em construção, e os novos indicadores, bem como todos os 
objetivos estratégico da CBCa neste ciclo serão encaminhados assim que os processos do Curso 
Avançado de Gestão Esportiva estiver encaminhado. Após isto Leonardo destacou informações 
sobre o calendário 2021, apenas Cascavel se candidatou para sede de eventos nacionais. Taxas, 



João expõe sobre o tema que foi abordado na Assembleia Geral, sobre a isenção de taxa, que 
ainda não há um estudo para avaliar tal questão e será levada na próxima reunião já com o 
tema mais esclarecido para avaliar tal viabilidade. Estevão ressalta que deverá haver um bom 
senso para análise do que é hipossuficiência e que concorda no caso de estudar viabilidades 
para quem não tiver condições de pagar a anuidade para as federações antecipadamente. Ficou 
definido que atletas que estiveram regular no ano de 2019 podem ser emitido declaração 
mesmo estando irregular em 2020. 
Jonatan destacou sobre curso de prevenção a assedio, que jovens especialmente menor e 
infantil, por muitas vezes que não tem condições financeira para acessar a internet e conseguir 
o certificado, além disto pode encontrar dificuldade em obter a informação da melhor forma. 
Sendo assim, ficou definido que vai ser avaliado se o COB tem curso para esta faixa etária, além 
disto Edgar sugeriu de criar um curso ou uma estratégia para isto. Plano de saúde para 
colaboradores foi aprovado. Paracanoagem – Aprovado projeto de Núcleos Regionais. 
Assuntos Extras: Ana Paula questiona como está sendo a redistribuição dos barcos de 
desenvolvimento. João informou que no ano passado houve uma brecha para a continuidade e 
que este ano não havia forma de ser avaliado. Ton questiona sobre o envio de informativos por 
e-mail. Ficou definido que todas as informações e notícias serão encaminhadas as Federações 
antes de publicá-las. 
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