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Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  

 
As dezoito horas e cinco minutos do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e um 
se reuniram, de forma remota pelo aplicativo google meet os membros do Conselho de 
Administração, Darci Oberdam de Souza, Jonatan Pimentel Maia de Oliveira, Edgar 
Antonio Hubner, Pedro Gama, Ana Paula Vergutz, Estevão Lopes,  Ton Fernandes e 
Rafael Girotto e Leonardo Maiola, a qual lavra a presente ata. Para tratar de pautas 
enviadas a estes no dia 22 de janeiro:  Apresentação do Sr. Darci como presidente em 
exercício, aprovação recurso extra COB, apresentar dois projetos Captados pela Lei de 
Incentivo ao Esporte. Como primeira pauta, Leonardo Maiola apresentou o Sr. Darci 
Oberdam de Souza como novo presidente em exercício da CBCa e consequentemente 
como presidente do presente Conselho de Administração, e também Jonatan Pimentel 
Maia de Oliveira como o 1º vice presidente, em decorrência do falecimento do então 
presidente da CBCa, João Tomasini Schwertner. Darci agradeceu a todos, também 
lamentou que tenha que assumir a presidência por estes motivos, porém citou que irá 
dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo presidente Tomasini até a próxima 
eleição. Jonatan cita que está acompanhando e compreendendo as situações atuais da 
Confederação. Edgar Hubner cita da importância de Tomasini perante, não apenas a 
Canoagem, mas o esporte no geral, em âmbito nacional e internacional. Passando a 
outra pauta, Leonardo Maiola apresenta a informação sobre o saldo sobre devoluções 
de anos anteriores que o Comite Olimpico do Brasil repassará as Confederações, no caso 
da CBCa o valor será de R$ 519.513,27, e foi levado a aprovação do Conselho de 
Administração sobre a divisão deste valor, sendo que foi aprovado por unanimidade o 
repasse entre as Modalidades de Canoagem Velocidade e Canoagem Slalom, conforme 
percentual aprovados em Assembleia Geral, o que consiste no sistema meritocrático 
que avalia a participação e resultados das modalidades olímpicas em ano anterior a 
distribuição do orçamento, neste caso 55,86% para a Canoagem Velocidade e 44,14% 
para a Canoagem Slalom. Sendo que foi aprovado estes valores e pré-estabelecido o 
repasse dos valores para a execução do Pan-americano de Canoagem Velocidade e a 
participação de atletas da Canoagem Slalom na Copa do Mundo de Canoagem Slalom, 
em maio. Ton questiona sobre como seria realizado o Pan-americano se não houvesse 
este recurso, Leonardo explica que o então presidente Tomasini estava buscando 
patrocinadores e viabilidade de realizar as ações via ICMS. Ton concorda com esta 
distribuição citada, porém cita a importância e necessidade de realizar o pagamento e 
quitação das dívidas da CBCa, que mesmo com este recurso ainda deve haver a busca 
pelo patrocínio ou ICMS para o evento. Posterior a isto, Leonardo apresenta os dois 
proetos Captados pela Lei de Inentivo ao Esporte, Canoagem Amazonica e Canoagem 
para todos, ambos ainda necessitam alinhar ou com os patrocinadores ou com a área 
técnica as ações para iniciar a execução. Findada a reunião as vinte horas e quatro 
minutos, sem mais para o presente, assina a ata Leonardo Maiola, como diretor geral e 
Sr. Darci Oberdam de Souza como presidente do Conselho de Administração 
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