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Reuniram-se no dia quatorze de maio de dois mil e vinte os membros da comissão de atletas , 

Ana Paula Vergutz, Estevão Carvalho Lopes, Isaquias Queiroz dos Santos, Ana Sátila Vieira Vargas 

,Thiago Saldanha Serra, Luciano Ponce Carvalho Judice, Lúcio Scartezini Lopes e o diretor geral 

da Confederação Brasileira de Canoagem, Leonardo Maiola, para tratar de informações acerca 

dos objetivos e missões deste membro. Leonardo Maiola iniciou a fala explicando que a 

Comissão tem o objetivo da aproximação e elo entre os atletas (todas as categorias e idades) 

com a CBCa, para isso deixam todos os canais de comunicação acessível, entre eles sites e redes 

sociais para incluir qualquer informação necessária. Após isto, o Diretor Geral reforçou as do 

Comitê de Modalidade e Conselho de Administração, demonstrando a importância e relevância 

de cada uma das áreas, onde a primeira irá tratar mais das questões técnicas, como Plano de 

Trabalho, realização de Eventos, recursos, etc. Enquanto o Conselho de Administração irá tratar 

das questões estratégicas do esporte nacional. Thiago questionou sobre a viabilidade de 

conseguir e-mails dos atletas para aproximar o contato. Leonardo informou que buscará e 

entregará a eles e ao supervisor da modalidade. Luciano Ponce questionou se o membro que 

estiver alocado no Comitê será o responsável por puxar pautas, Leonardo respondeu que pode 

puxar pautas, porém a decisão será do Comitê onde quem decide é a maioria, assim como todos 

os outros conselhos e comitês da CBCa funcionam. Isaquias questiona sobre como estão os 

recursos da CBCa neste momento de Pandemia, bem como se houve alguma paralisação ou 

redução no pagamento de salários dos colaboradores e dirigentes da CBCa, como vem 

ocorrendo no clube dele. Leonardo responde que até o momento não houve nenhuma 

paralisação ou redução em virtude da complexibilidade da realização disto, inclusive podendo 

gerar ações trabalhistas futuras e a CBCa não tem uma equipe jurídica para conseguir alinhar de 

uma forma tranquila esta situação. Ao mesmo tempo as ações continuam sendo realizadas, 

apenas paralisando os treinamentos da Canoagem Slalom em Deodoro. Leonardo informa sobre 

os valores que a CBCa recebe que 99,5% do recurso é oriundo da Lei Agnelo Piva, a qual não 

pode ser utilizada pelas modalidades não olímpicas, ou se for usando corre grande risco de glosa. 

Ana Satila questiona sobre possíveis patrocínios como o do BNDES, Leonardo fala que no 

momento está complexo conseguir patrocínio, porém a CBCa mantem os planos para a busca e 

captação, em especial por três linhas, Social (contempla Canoagem Amazonica), Canoagem para 

todos e as seleções. Isaquias questiona como estão solicitando e os valores, pois soube de 

solicitações para realizar eventos fora da realidade. Leonardo explica que o momento é outro e 

estão estudando valores das marcas, para não vender um produto que está fora da realidade do 

mercado ou ainda que não é condizente com o valor da Canoagem, para o momento. Ponce, 

solicita a ajuda da CBCa para reescrever o Regimento Interno da Comissão de atletas, ainda 

informando que a Comissão deveria ser encerrada no final de 2024, Leonardo Informou que vai 

realizar uma revisão enviar ao grupo para análise e também irá verificar sobre o período de 

mandato, para estar tudo alinhado, estatuto, regulamentos e regimentos. Isaquias questiona 

sobre os uniformes, ruins que a CBCa ofereceu aos atletas nos últimos anos, bem como modelos 

e exposição das marcas, a mesma situação em relação aos barcos, que considera errado a CBCa 

querer colocar a marca de patrocínios próprios em seu barco. Leonardo comentou que precisam 

realizar uma análise de exposição das marcas em todos os materiais e levará a Comissão de 

Atletas para aprovação, o mesmo ocorrerá no modelo dos uniformes da seleção. Por fim, 

Isaquias reforça que a CBCa deve tomar cuidando com os jovens, em especial com a segurança 

daqueles que estão treinando em núcleos de responsabilidade da CBCa, também ressaltou 

conhecer alguns locais de treinamento em estados do Brasil, que os técnicos não aparecem para 



dar treino. Por fim, Leonardo informou que está tentando agendar uma reunião com Emanuel 

para tratar da importância da Comissão de Atletas, além disto haverá um webinar organizado 

pelo COB para tratar o tema. Leonardo encerrou a reunião as dezenove horas e cinquenta 

minutos, agradecendo a participação de todos. 
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