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As dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e três de novembro de dois mil e 
vinte se reuniram, os membros do Conselho de Administração, João Tomasini 
Schwertner, Darci Oberdam, Jonatan Maia, Edgar 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 19 de novembro, a qual 
debate a incorporação da ABraCan, João comenta que foi contratado Pedro Trengrouse 
com advogado para conduzir as ações desta incorporação, a ABraCan está desde janeiro 
2019 sem atividade e contabilidade. Assim, espera-se que ainda este ano, na Assembleia 
Geral do dia 09/12, será levado para aprovação da Assembleia a incorporação da 
ABraCan. A divida da ABraCan junto a Receita Federal está em torno de R$ 715.000,00 
(INSS e outros impostos da Receita) com desconto vai a R$ 444.000,00 o que representa 
no parcelamento, R$ 1.800,00 por mês.  Enquanto os valores devidos pela CBCa na 
receita federal, em relação aos bingos é de R$ 1.230.000,00, mais R$ 4.000.000,00, 
valores inclusive que foi realizado o pedido junto a receita, o que vai transformar a dívida 
da CBCa em R$ 6.000,00 por mês, totalizando R$ 8.200,00 por mês (incluindo CBCa e 
ABraCan). João deu sequencia apresentação Lei 14.073, a qual houve a retirada de um 
item da Lei, a qual dificulta o pagamento de outras dívidas. Leonardo Maiola informou 
de forma sucinta o regulamento de eleição para ENP e o regulamento de eleição para 
Atleta, os quais já haviam sido enviados para os membros de forma antecipada, o qual 
teve uma pequena dúvida de Estevão, a qual foi explicada e compreendida por todos, 
sendo aprovado por unanimidade. Leonardo deu sequência, demonstrando a Política de 
Cargos e Salários, a qual teve seu documento enviado por e-mail junto as informações 
de pauta e foi aprovado por unanimidade. Ton questionou sobre como é realizado o 
processo de seleção de técnicos, Leonardo explicou que o processo tem uma autonomia 
dos supervisores, junto com o Comitê de Modalidade, a qual foi compreendida por Ton 
Fernandes. Leonardo passou ao próximo tema em pauta que era a aprovação de valores 
de anuidade para 2021, e sugeriu realizar valores diferenciados conforme participação, 
conforme sugestão do Rafael Girotto, que também cita que para alguns atletas ter pago 
a anuidade e não participar de evento, ou ainda participar de apenas um evento no ano 
acaba se tornando caro. Ana Paula questiona se o mesmo desconto será dado aos 
clubes. Ton sugere dar um desconto único a todos, entidade e atletas. Sendo assim, ficou 
concluso que o valor será definido na próxima reunião do Conselho de Administração, 
em dezembro. João Tomasini seguiu a pauta informando sobre a definição de três 
membros para uma Comissão Eleitoral para a Assembleia Geral Eletiva de 2021, este 
item também será concluso na próxima reunião, para a definição de um atleta e um 
membro independente que estarão junto com Jean Gorski, Ton sugere a criação de uma 
Comissão a quem o atleta deve solicitar uma isenção, com comprovação de 
documentações que demonstram a hipossuficiência, Estevão reforça que cada caso é 
um caso onde o atleta tem que comprovar tal hipossuficiência, porém a CBCa tem que 
ter um critério para aceitar tal solicitação e isto deve partir do atleta. Assim, ficou 
definido que Leonardo criará uma série de documentos que serão necessários para 
comprovar tal hipossuficiência, e o critério será levantando e aprovado em próxima 
reunião. Ficou definido que para o ano de 2021, a obrigatoriedade de cursos de 
prevenção a assedio será apenas a atletas com mais de 16 anos. A CBCa por meio de 



parcerias, tentará realizar durante o ano de 2021, em eventos nacionais, cursos e 
palestras para este grupo de jovens abaixo de 16 anos. A aprovação do orçamento LAP 
(COB e CPB) 2021 ficou alinhada para ocorrer na próxima reunião, dia 07 de dezembro. 
Findada a reunião as vinte horas e quatro minutos, sem mais para o presente. 
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