
ATA 12 
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 

 
As dezoito horas e cinco minutos do dia dois de março 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 Filho, Ana Paula Vergutz, Estevão Lopes,  Ton Fernandes, 
e Leonardo Maiola, a qual lavra a presente ata. Para tratar de pautas enviadas a estes 
no dia 01 de março, a qual tinha primeira opção de realização, em caráter de urgência 
no dia 04 de março, porém em virtude da proliferação do COVID 19 e necessidade de 
antecipar as decisões precisou ser antecipada e em acordo com todos os membros do 
presente conselho, entre as pautas estavam: Campeonato Pan-americano de Canoagem 
Velocidade, Processo Eleitoral de forma remota, datas das reuniões ordinárias e 
situação do Diretor Geral. De início, houve uma troca na ordem das pautas, iniciando o 
tema de processo eleitoral de forma remota. Leonardo apresentou a fundamentação da 
necessidade de realizar a Assembleia Geral Eletiva e Ordinária desta forma, uma vez que 
a bandeira laranja restringiu várias ações no estado do Paraná e município de Curitiba, 
criando-se inclusive um lockdown previsto até o dia 08 de março, porém já há indícios 
de que poderá ser mantido. Pedro iniciou a fala estando em acordo com esta ação uma 
vez que é permitido pelo estatuto, da mesma forma Estevão esteve em acordo com 
Pedro. Ton comenta que seria interessante a Comissão Eleitoral emitir uma opinião, 
enquanto Edgar informa que este é um ato administrativo, que cabe a decisão da CBCa, 
e reforça que seria temerária realizar de forma presencial, por conta dos riscos que 
estariam trazendo aos participantes. Neste sentido Ton concorda com a situação. Os 
demais membros concordam com a realização de forma remota, estando de forma 
unanime tal ação. Leonardo reforça que irá buscar medidas para que todos os 
participantes possam ter conhecimento mais amplo possível do sistema, inclusive 
realizando simulações, sem identificações dos candidatos, de forma prévia a Assembleia 
Geral. Na sequencia, Vit Vanicek, coordenador de eventos da CBCa e Alvaro Koslowski, 
supervisor de Canoagem Velocidade participaram da reunião para expor a situação do 
Campeonato Pan-americano, como citado anteriormente, a situação da pandemia no 
estado do Paraná está em um cenário complicando, criando barreiras para manter o 
evento na data inicialmente proposta, e no dia 03 de março, amanhã, precisa ser 
confirmado ou não com a Nelo (empresa de barcos) o transporte destes barcos para 
todas as equipes do continente, e a partir do transporte estes países teriam o ônus. 
Alvaro cita que é contrário ao cancelamento do evento e informa as viabilidades de 
realizar, em especial contar com um possível adiamento. Edgar sugere também 
adiar/prorrogar a realização do evento solicitando a COPAC e FIC a data limite para a 
realização do evento. Desta forma todos os membros do Conselho concordaram em 
realizar o pedido de adiamento do evento senão aceito, realizar o cancelamento. Como 
terceira pauta, foi discutida as datas da reunião ordinária do Conselho de Administração 
para o ano de 2020, as quais foram definidas como 15 de abril e 25 de setembro. A 
última pauta tratou-se da informação do desligamento do diretor geral da CBCa, 
Leonardo Maiola, ele informou que por motivos particulares não será possível se manter 
no cargo e se colocou a disposição para permanecer até dia 13 de março, se colocando 
a disposição para trabalhar até a realização da Assembleia Geral. Jonatan informou que 
esta já era uma definição que Leonardo havia conduzido junto ao João Tomasini, para 



ser realizado ainda em Janeiro, porém com o falecimento do presidente, Leonardo se 
manteve na função de diretor geral. Ton solicitou a viabilidade de permanecer até o dia 
20 de março, Leonardo informou que durante a semana do dia 15 de março terá 
dificuldades de atender a todas demandas, porém se manterá a disposição. 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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