
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 24/01/2022

Às 18h do dia 24 de janeiro de 2022 realizou-se a reunião do conselho de administração - CA,
conforme edital  de  chamamento  enviado  aos  membros  do  CA,  no  dia  18  de  janeiro  de  2022,
chamamento esse feito em caráter de urgência. Abriu-se a reunião assim que o quórum mínimo
necessário foi verificado, com a lista de participantes presentes sendo, Rafael Girotto – presidente,
Luciana Costa – vice-presidente, Camila Lima – representante de federação, Ana Paula Vergutz –
presidente da comissão de atletas, Estevão Lopes – vice-presidente da comissão de atletas e Vanessa
Parreira  –  membro  independente,  além destes  também participaram da  reunião  Jean  Gorski  –
advogado da CBCa e Guilherme Brito – departamento técnico da CBCa. Após conferida a lista de
presença e feito chamada verbal, deu-se por aberta a reunião. Esta reunião foi para tratar da seguinte
ordem do dia:  1.  Renovação de cadastro das associações  /  clubes  para 2022; 2.  Renovação de
cadastro dos atletas para 2022; 3. Verificar a documentação necessária para cadastros; 4. Apresentar
orçamento para o ano de 2022; 5. Apresentação do plano de cargos e salários; 6. Aprovação do novo
diretor geral.
O presidente  iniciou os trabalhos discorrendo  sobre as ações que vem sendo desenvolvidas para
sanar as dívidas e processos, mencionando que a respeito dos bingos de São Paulo – SP, houve um
pedido de bloqueio procedido pelo juízo de execução fiscal, não obstante, após uma negociação da
dívida com o governo de SP através do REFIS, foi possível conseguir a suspensão desse bloqueio.
Além  do  parcelamento  da  dívida  foi  possível  obter  uma  redução  de  valor,  que  antes  era  de
aproximadamente 6 milhões e 200 mil, sendo reduzido para 3 milhões. O parcelamento pelo REFIS
foi feito em 120 meses com parcelas de 28 mil reais. Reforçando, com isso ocorreu a suspensão do
pedido  de  bloqueio.  Rafael  Girotto  ainda  comentou  da  tentativa  com  o  COB  no  auxílio  no
pagamento das dívidas por recurso próprios do COB, não através de recursos provindos das loterias
federais.  Ainda comentou o presidente  que também que temos uma dívida com TRF4 de tributos
federais que podem ser pagas com dinheiro das loterias, onde esse valor já recebe desconto na fonte.
Estevão com a palavra questionou se com a entidade pronta a voltar a funcionar com o CNPJ,
podemos começar a trabalhar com emendas parlamentares? Dr. Jean disse que é possível sim, desde
que tenhamos contatos políticos com esse tipo de trabalho. Estevão está em Brasília e explanou que
vem trabalhando com isso, onde está com alguns trabalhos para o atual clube que participa, com
emendas parlamentares e gostaria de trazer o know-how para a CBCa. Comentou também que já
tínhamos captação da Lei de Incentivo ao Esporte – LIE e agora pretende estender essa captação
com essas emendas, diz Estevão, Rafel Girotto disse que podemos tocar com isso sim, desde que
pensado em receber recursos da maneira correta, sem erros como cometidos no passado. Girotto
pediu auxílio da Vanessa Parreira nessas ações futuras, também de ações de marketing, sendo que a
citada participante indicou sua  disposição  para atuar nesse sentido.  O presidente então definiu o
Guilherme como secretário da reunião. Com a palavra o secretário leu a ata para iniciar a tratar da
ordem do dia. Item 1. Renovação de cadastro das associações/clubes para 2022 – Foi sugerido ao
CA um reajuste aplicando o IPCA de 10,06%, ato contínuo, concedida a palavra ao presidente, este
comentou ter feito reuniões com os supervisores, sendo constatadas as necessidades de cada atleta e
clube neste aspecto, ato continuo e tratando também no item 2 que complementa o primeiro, sendo
o referido sobre a renovação de cadastro dos atletas para 2022, o Presidente comentou que pretende
isentar os atletas de anuidade e reajustar apenas aos clubes conforme índice IPCA. O Sr. Presidente
complementa a sua fala mencionando que a referida alteração objetiva não prejudicar os atletas  e
incentivar a prática esportiva, desta forma, será cobrado dos clubes um pouco a mais, haja vista que
desde 2016 não são aplicados reajustes. A operacionalização da ideia caracteriza-se no recebimento,
através da confederação, das inscrições dos atletas nos eventos para cobrir custos do evento em si,
assim, os eventos de canoagem tem o potencial de se tornar em eventos esportivos e atrativos ao
público.  O Secretário  então abriu a votação questionando se alguém tem algo a se opor sobre o
reajuste  de  10%,  sendo  que  ninguém  se  opôs  e  assim  foi  aprovado  o  item  1.  Os  trabalhos
prosseguiram para a segunda votação sobre o item 2, sendo questionado se alguém tinha algo a se
opor sobre a isenção do pagamento dos atletas, ponto em que ninguém se opôs e assim foi aprovado



a renovação dos atletas sem anuidade. Estevão questionou sobre a possibilidade de trabalhar com o
critério de hipossuficiência, dando o exemplo de ajudar as não olímpicas a correr atrás de recursos
para  projetos  como  as  emendas  parlamentares. O  Secretário  explicou  que  já  existe  essa
hipossuficiência, mas que como esse ano haverá a isenção para os atletas, quando for retomado o
pagamento das anuidades esse assunto deve voltar à pauta para ser discutido. Passando para o item
3.  Referente  a  verificação  da  documentação  necessária  para  cadastros,  foi  proposto  reduzir  a
documentação, nesse caso retirando a cobrança da cópia do CPF que no sistema se torna algo
automaticamente verificado na receita federal,  documentação de verificação automática procedida
pelo  próprio  sistema com cruzamento  de  dados  direto  no  banco  de  dados  da  Receita  Federal.
Estevão com a palavra disse que fica difícil de colocar documentos no sistema, por experiência
própria.  Girotto,  sugeriu facilitar  envio de documentos e facilitar  no layout da página de envio
desses documentos com melhorias do sistema. Rafael Girotto e Estevão acham complicados essa
parte  sistêmica.  Ana Vergutz,  acha o atestado válido,  mas gostaria  pedir  que fosse válido  pelo
período de 1 ano, sendo emitido dentro do ano corrente. Guilherme então respondeu que já é válido
até o fim do ano, desde que emitido dentro do ano corrente.
Camila Lima com a palavra,  pediu que enquanto fazer a documentação do atleta, o atleta deve
colocar atestado e curso somente, não recolocar tudo. Guilherme respondeu que  hoje é assim, que
apenas houve uma dificuldade nesses dois últimos anos pelo fato da implantação do sistema novo e
da pandemia, onde vários atletas não tiveram nem tempo de acessar ao sistema SGE – Sistema de
Gerenciamento Esportivo. Aberta a questão de aprovação da retirada de cobrança do cpf, onde o
item  foi  aprovado  por  unanimidade.  Entrando  agora  no  item  4 referente  a  apresentação  de
orçamento para o ano de 2022, o Sr. Secretário apresentou os dados, demonstrando o valor total de
quase 6 milhões,  detalhando ainda  a divisão  a ser feita entre  cada respectiva  modalidade, quais
sejam, Canoagem Velocidade e Canoagem Slalom, conforme critérios estabelecidos em 2020 e pelo
COB, comentou complementando que pediu o auxílio dos supervisores, Srs. Alvaro Acco e Denis
Terezani,  para  que  os  referidos  responsáveis  detalhassem os  itens  pertinentes  às  modalidades,
apresentou o valor orçamentário aprovado e completou dizendo que por ser um ano atípico o COB
vem  executando  ações  área  fim  (ligada  diretamente  com  a  prática  do  esporte,  treinamentos,
competições,  estágios,  etc).  Após  as  deduções  orçamentárias  necessárias  para  essas  execuções
diretas pelo COB,  a CBCa conta  com 5 milhões e 11 mil para prosseguir com as demais ações.
Rafael  Girotto  então  completou  dizendo  que  1  milhão  deduzido  já  está  com  salários  de
supervisores, treinadores, bolsas dos atletas com projeção para 1 ano e também com algumas ações
diretas de treinamentos da Canoagem Slalom. Estevão Lopes então questionou sobre o orçamento
da Paracanoagem que não foi apresentado, ponto em que o presidente então explicou mencionando
que a  Sra. Fátima Fernandes  assume a supervisão da Paracanoagem em fevereiro,  desta forma, o
orçamento será trabalhado a partir do referido mês. O Sr. Presidente justificou a referida medida no
sentido  de  que,  tal  como  o  COB,  o  CPB estava  executando  as  ações  pertinentes  à  área  fim,
entretanto, com tal intervenção, os mesmos queriam retirar o orçamento da CBCa por completo,
situação da qual o Sr. Girotto, então, solicitou ao CPB para que devolvesse as execuções para que a
CBCa continuasse então a exercer o controle total dos referidos orçamentos e ações esportivas das
modalidades, entretanto, em decorrência ao pouco tempo hábil e percalços ocasionados por ações
judiciais que a CBCa vem enfrentando, não havia ocorrido ainda tempo para a realização de devida
projeção  orçamentária,  desta  forma,  sendo  definida  para  a  próxima  pauta  de  reunião  para  a
apresentação  de  orçamento,  reunião  que  deve  acontecer  após  o  mês  de  fevereiro  de  2022.
Prosseguindo os trabalhos com tratativas referentes ao item 5, qual seja, na apresentação do plano
de cargos e salários, foi rapidamente  mencionado que ouve um reajuste de 11% nos valores base
conforme convenção coletiva do sindicato, além dos cargos e salário da CBCa seguirem as políticas
do COB e CPB, montando assim a própria política de acordo às necessidades e aplicando as leis
superiores de acordo. Essa política pretende enquadrar cada pessoa em sua função e valores. Foi
definido que  serão  enviados os documentos de política,  convenção e valores para o CA após a
reunião para que os membros do CA tenham conhecimento amplo das informações contidas nos
documentos. Colocado então em votação o plano de cargos e salários o conselho aprovou o mesmo



por unanimidade. Entrando então no item 6 – Aprovação do novo diretor geral, Rodrigo Barbosa de
Miranda, com a palavra o presidente Rafael Girotto que explanou sobre a experiência do Rodrigo
como diretor de esporte, coordenador do curso de educação física, participante do fórum nacional
do secretário de esportes,  desta forma, detentor de  know-how em gestão esportiva. Após a breve
apresentação  feita  questionou  se  todos  receberam o  currículo  do  Rodrigo,  onde a  resposta  foi
positiva, e colocou em aprovação o cargo de diretor geral para o Rodrigo Miranda, até por ser um
cargo de extrema confiança e por assim ser, precisa ser aprovado por esse conselho. O Secretário,
Senhor Guilherme, então, abriu a votação questionando se alguém se opõe ao Rodrigo exercer  ao
cargo de diretor geral,  sem oposição, desta forma  sendo assim unânime a aprovação  do referido
item. Novamente então o  Presidente Sr. Rafel Girotto  retomou a palavra para encerrar a reunião,
agradeceu  a  presença  de  todos  e  deixou  aberto  o  canal  de  comunicação para  que  sempre  que
necessário e possível, acionem o presidente para quaisquer assuntos.


