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A Assembleia Geral Ordinári a da Confederação 0rn sllelra tle Ca noagem, Iniciou-se no dia 17 de 
março de 2022, em primeira chamada os 16:00 horo!.í e c1 segundo chamadti a~ 17 :00 hor as , com 
a participação de 10 membros de um total de 18 rerire<ic nt ,ml l!~. forrnt1ndo O quórum 

necessário se Iniciou a Assembleia. Estavam presentes na Asse mbleia, rn !!mbros da diretori a 
executiva da confederação: Rafael Girotto (presidente) e Lucia na Costa (vi c!! -presi dtnte) P 

demais representantes das filiadas sendo Federações, Comissão de At leta ; , Superw,ores e 
Associações e demais representantes das filiadas, sendo assim com a presença de todos fo, 
dado início a assembleia, conforme edital publicado no site e nos jornais, a assembleia tem a 
seguinte pauta: 1. Apresentação do relatório do presidente relativo as atividades 2021 e 
apresentação das ações 2021/2022; 2. Apresentação pela diretoria da CBCa referen te ao 
orçamento 2021; 3. Apresentação da Comissão de atletas; 4. Apresentação dos superviso re s de 
modalidades olímpicas (velocidade, canoagem slalom e paracanoagem) ; 5. Apresentação dos 

supervisores de modalidades não olímpicas; 6. Apresentação sobre as federações estaduais 

filiadas; 7. Apresentação do balanço contábil, parecer da auditoria externa e parecer do 

conselho fiscal; 8. Votação da prestação de contas do ano de 2021; 9. Assuntos Gerais. O 
presidente Rafael Girotto iniciou a Assembleia nomeando Rodrigo Barbosa de Miranda como 

secretário para esta assembleia . O secretario iniciou as pautas do dia, sendo a primeira delas a 

apresentação do relatório do presidente, o presidente iniciou a sua apresentação falando sobre 
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a sua posse em outubro de 2021 após a renúncia do presidente anterior, dizendo que em 

conjunto com Luciana Costa vice presidente tentou se inteirar da realidade da entidade, citou a 
busca por voluntários para auxilia-lo nessa jornada pelo saneamento dos problema da 

entidade, explicou que em novembro 2021 buscou a negociação da dívida da Confederação 

junto a prefeitura do município de São Paulo através de um parcelamento, sendo assim 

eliminando o risco de bloqueio judicial tornando assim a entidade apta a receber recursos das 

leis da loterias e outras fontes, citou o Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade e 

Paracanoagem realizado em dezembro de 2021, onde os atletas da canoagem foram os 

maiores vencedores, citou a importância da execução desse campeonato realizado e enalteceu 

a importância desse primeiro evento realizado por sua gestão . Em janeiro de 2022 se Iniciou o 

trabalho de reestruturação da CBCa iniciando-se o processo de contratação de alguns 

colaboradores, explicou sobre a forma de gestão descentralizada, citou as parcerias para 

realização de eventos, dando exemplo do campeonato que será realizado em parceria com a 

Confederação Brasileira de Remo, sobre o mês de fevereiro falou sobre a obtenção das 

certidões 18, 18A e Certidão de débitos federais (CND), citou o apoio do COB para pagar o 

refinanciamento da dívida junto a prefeitura de São Paulo, citou a parceria com a fabricante de 

material esportivo Kappa, o presidente encerrou seu discurso e se colocou à disposição para 

mais informações, feito isso a palavra retornou a secretário Rodrigo Barbosa de Miranda que 

iniciou a chamada nominal dos participantes da assembleia, sendo as Federações 

representadas por Camila da Conceição Lima representante da Federação Baiana; James 

Marcelo de Oliveira Correa representante da Federação Mineira ; Paulo Rodrigues Campos 

Cabral Salomão representante da Federação do Distrito Federal; Gustavo Moreno de Medeiros 

Miranda e Figueiró representante da Federação do Mato Grosso do Sul ; Argos Gonçalves Dias 

Rodrigues representante da Federação Paranaense de Canoagem; Estevão Lopes, Fernando 
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Rufino de Paulo, Ana Sátila Vieira Vargas, Pedro Henrique Avan si Aversa e Thiago Saldanha 
Serra representantes da Comlssao de at letas, fe ito Isso Rodrigo Barbosa de Miranda como 
diretor da entidade fez a apresentação sobre os valores orçamentários referentes ao COB e 
CPB, seguindo a ordem do dia, a pauta passou a ser a apresentaç:fo da comi ssão de atletas, a 
presidente da comissão Ana Paula Vergutz não estava presente e Estevão Lopes a substituiu na 
apresentação, iniciou sua apresentação citando a atipicidade do ano de 2021, comentou sobre 

a importância do atleta Fernando Rufino junto a categoria de base de atletas, parabenizou a 
contratação da supervisora de paracanoagem Maria de Fátima Fernandes Vara, citou a 
comunicação aberta junto a presidência da entidade, feito isso a palavra foi cedida ao atleta 
Fernando Rufino que iniciou as sua participação falando da importância da realização da Copa 
do Brasil de Paracanoagem que será realizada em Campo Grande/MS, falou sobre a qualidade 
das instalações do núcleo de treinamento e que vai continuar o bom trabalho que vem 
realizando, finalizando assim sua participação, a palavra foi repassada a atleta Ana Sátila Vieira 
Vargas que falou dos desafios enfrentados no ano de 2021, citou a participação nos eventos e a 
troca de experiência, comentou ainda sobre os principais eventos da modalidade, mencionou a 
modalidade de canoagem slalom extremo que participará dos próximos jogos olímpicos, citou 
as dúvidas referente a nova modalidade, falou da importância de buscar novos atletas para 
essa modalidade, citou a participação no fórum CACOB onde passou a entender melhor a 
funcionalidade da comissão de atletas, citou as propostas para o ano de 2022, entre elas a 
organização de um seminário da comissão de atletas e a organização de um acampamento de 
férias com a participação de atletas e crianças para troca de experiencia sobre o esporte, assim 
encerrando sua participação nesse momento, a palavra retornou ao secretário, iniciando-se 
assim a apresentação das modalidades olímpicas e paralímpicas sendo a primeira a 
Paracanoagem, a palavra foi cedida a supervisora da modalidade Maria de Fátima Fernandes 
Vara que agradeceu a oportunidade, citou que está muito empolgada em iniciar nessa função, 
citou suas perspectivas e também as peculiaridades da modalidade, citou o contexto histórico 

da paracanoagem e o que aguarda em relação a esse novo ciclo olímpico . O secretário Rodrigo 

Barbosa de Miranda retoma a palavra agradecendo a participação, a palavra então é cedida ao 

supervisor da Canoagem Velocidade Alvaro Acco Koslowski, devido a um problema técnico o 

supervisor não conseguiu iniciar sua apresentação e a participação foi repassada ao supervisor 

da Canoagem Slalom Denis Terezani, sua apresentação se iniciou com a parabenização da 

diretoria da CBCa pelo bom trabalho realizado, agradeceu aos atletas pelas ótimas ideias 

apresentadas, citou a importância de descentralizar a canoagem, citou ainda a importância do 

desenvolvimento da modalidade e também a importância do alto rendimento, citou as 

estratégias para o plano de trabalho da modalidade citando a importância do trabalho em 

parceria com outras modalidades, após terminar sua apresentação a palavra retornou ao 

secretário que passou a palavra a Alvaro Acco Koslowski supervisor da Canoagem Velocidade, 

que iniciou sua apresentação parabenizando a nova diretoria e a equipe que vem trabalhando 

para alcançar esses resultados, falou sobre o comitê da modalidade, citou as dificuldades dos 

últimos seis meses para a canoagem, comentou ainda sobre as parcerias com prefeituras, citou 

o aumento do orçamento junto ao COB para aplicação no desenvolvimento da modalidade, 

comentou também sobre o projeto Canoagem Amazônica que tem como objetivo a iniciação da 
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modalidade nos estados ao norte do Br~1~II , dl•, i;umln<111do t1si;im t1 mocJ ,,i icJacJe. A at leta Ana 
Paula Vergutz entrou na reu11l fto e pn ssou í.l lnlcp,rr,r o wupo . o ~ecre tarlo rf' tomou a palavra e 
a mesma foi cedida aos representantes das mod.:i lldadv ·, n;lo olfrnplu is, Klaus Von Gal 
supervisor da canoagem maratona, falou sobre as di ficu ldades da modrJ lldacJ e df>viclo à falta de 
recursos , citou a necessidade de criar projetos incentivados para a mocJ;Jl,cJ <1 cJ ~, citou cl 

importância de trabalhar em conjunto com a canoagem velocidade, expl anou ,obre o<, eventos 
realizados em 2021 e seus resultados obtidos, mencionou os objetivos para 2022 F.:ntre '21es 
realizar um evento em parceria com o caiaque polo para buscar novos atleta s para a 
modalidade afim de manter a modalidade viva pois atualmente a procura pela modalidade está 
muito pequena, a palavra retornou ao secretário que seguindo a pauta do dia passou a pa lavra 
as federações estaduais, iniciando com Federação Baiana, Camila da Conceição Lima. 
aproveitou a palavra para agradecer a diretoria pela boa gestão, em seguida a palavra f 0 1 

repassada a Paulo Rodrigues Campos Cabral Salomão representante da Federação do Distrito 
Federal, posteriormente a palavra foi dada a Gustavo Figueiró representante da Federação do 
Mato Grosso do Sul, o mesmo parabenizou a diretoria pela ação de salvar a canoagem, 
comentou que a participação nesse assembleia é histórica devido aos resultados obtidos, 
convidou todos para participarem dos eventos, falou também sobre a dificuldade do esporte 
nacional e também sobre o desenvolvimento de alguns polos de treinamento no estado, a 
palavra então foi repassada ao representante da Federação Paranaense Argos Gonçalves Dias 
Rodrigues, que parabenizou a diretoria pelos resultados apresentados, falou dos anos da 
pandemia onde a modalidade ficou praticamente parada, citou a retomada dos eventos em 
2021 e a importância do apoio do governo nos eventos, após encerrada a apresentação das 
federações estaduais, a palavra retorna ao secretário que seguindo o cronograma conforme 
edital inicia a apresentação do balanço patrimonial, o secretario inicia a leitura do parecer da 
auditoria independente realizada pela empresa YSA Auditores Independentes, feito isso a 
palavra é repassada para Daniela Hinz Lacerda Rodrigues, analista financeiro da entidade que 
inicia sua participação com a apresentação do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis, a palavra retorna ao secretário que solicita a participação do conselho fiscal , 
nenhum dos membros do conselho fiscal está presente, cita que assembleia é soberana e que 
com a apresentação das demonstrações contábeis em conjunto com o parecer da auditoria 
independente, convoca a assembleia para votar a aprovação da contas referente ao ano fiscal 
2021, o secretario informa que aqueles que forem a favor devem se manter em silêncio e os 
que não aprovam se manifestem. Houve a manifestação por parte do representante da 
Federação Paranaense, Argos Gonçalves Dias Rodrigues, mencionando que aprova as contas, 
mas que a título de crítica construtiva e em colaboração que convém a todas as federações e 
membros, que em uma próxima vez a ser procedida dessa forma, seja enviado para todos os 
membros aptos a votar os documentos necessários para uma análise antes da aprovação. 
Thiago Serra membro da comissão de atletas, falou sobre o posicionamento do conselho fiscal, 
questionou se haveria alguma possibilidade de dissolver o conselho fiscal atual, sendo 
informado pelo Secretário, Sr. Rodrigo Barbosa de Miranda que, conforme o Estatuto da CBCa, 
em seus artigos 51, parágrafo 32 e 52, inciso li conjugado com o Regimento Interno do 
Conselho Fiscal, artigo 92, ponto 1, item c; ponto 3 item h, referido procedimento de 
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destitu ição e nova eleição é poss ível, sen do que o assunto se rá retomado no item 9 de assuntos 

gerais . Sendo assim as contas da con federação foram aprovada~ por todos os partici pantes 

com direito a voto, ficando registrado em ata a suges tão dada pelo membro da FepaCan Argos 

Dias Gonçalves Rodrigues. Fica registrado em ata que o membro da comíss1ío cJe at letas Th iago 

Serra questionou a possibilidade de dissolução do conselho fiscal atual, Ana Paula Vergutz 

presidente da comissão de atletas também solicitou a dissolução do conse lho fi scal atual. 

Houve por parte de Argos Gonçalves Dias Rodrigues um questionamento a respeito dos valore s 

de dívidas apresentados no relatório de auditoria no mês de setembro de 2021 durante a 

assembleia de renúncia do ex-presidente e os valores apresentados hoje. Daniela Hínz Lacerda 

Rodrigues explicou que a diferença entre os valores é devido a forma de análise real izada, 

sendo que em setembro foi considerado o pior cenário possível para a entidade pois se tra tava 

de um relatório gerencial para auxiliar na tomada de decisões, a auditoria atual levou em 

consideração a análise contábil onde se consideram apenas as ações com transito em julgado. 

Com a palavra retornou ao secretário Rodrigo Barbosa de Miranda que falou sobre a 

possibilidade de dissolução do conselho e que para isso seria necessária uma nova assembleia a 

ser marcada. Argos Gonçalves Dias Rodrigues informou que é imprescindível que seja oferecido 

ao conselho fiscal a possibilidade de defesa ante a possível dissolução. Gustavo Figueiró falou 

sobre o desrespeito do conselho fiscal com o estatuto da entidade e com a lei, após todos 

apresentarem seus argumentos a palavra retornou ao presidente Rafael Girotto que defendeu 

seus últimos argumentos e agradeceu a participação de todos, a palavra foi cedida a vice

presidente Luciana Costa que agradeceu a todos pela participação e pediu que todos 

continuem o trabalho firme e forte em prol da canoagem. Rodrigo Barbosa de Miranda, 

retomou a palavra e agradeceu a todos pela participação, Rodrigo Barbosa de Miranda encerra 

a assembleia as 19:13 na da de 17 de março de 2022 . 

. - -, ...... • e. 

Rafael Girotto 
Presidente 

Rodrigo Barbosa de Miranda 

Secretário Geral da Assembleia 
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Assinaturas (2) 

✓ Rafael Giroto (Participante) 
Assinou em 12/04/2022 às 22:16:35 (GMT -3 :00) 

✓ Rodrigo Miranda (Participante) 
Assinou em 12/04/2022 às 22: 3817 (GMT -3:00) 

Histórico completo 

Data e hora 

12/04/2022 às 17 H 08 
(GM T -3 00) 

12/04/2022 às 22 38:1 7 
(GM T -3:00) 

12/04/2022 :1s 22 16:35 
(CJl'-H -3 00) 

Evento 

Daniela Hinz Lacerda Rodrigues solicitou as assinaturas. 

Rodrigo Miranda (Autenticaçã o: e- mail diretorgeral@canoagem.org.br: IP: 

179. 160.192.117) assinou . A utenti cid ade cl 12st e documento poderá ser 

verificad a em https://verifi ca clor.cont raktor.com .br. A ss inatui-a com 

val id;::idc jurícli Gi conform e MP 2.2 00 -2/01 , A rt. lOo, §2. 

Rafae l Giro to (Autenticação: e- m c1 il p1·es idenci a@canoagem.org.br: IP: 

200.17 3.218.62) ass inou. A utenticidade deste documento poderá ser 

verifi cad a em https://verifi cador.contraktor.com br. Assi n ;:;1tma com 

validad e ju r1cl ica contorme MP 2.200-2/01. Art. 1Do, §2. 
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