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Estiveram reunidos em 05 de maio de 2020, 18:00 hs, em conferência remota, os membros da 

comissão de atletas da CBCa, convocada para a sua primeira reunião deliberativa após a eleição, 

pelo presidente da CBCa João Tomasini Schwertner, comissão formada pelos atletas 

recentemente eleitos no dia 30 de abril de 2020: Ana Paula Vergutz e Isaquias Queiroz dos 

Santos; da canoagem de velocidade; Ana Sátila Vieira Vargas e Thiago Saldanha Serra, da 

canoagem slalom; Estevão Carvalho Lopes e Fernando Rufino de Paulo, da canoagem 

paraolímpica; Luciano Ponce Carvalho Judice, da canoagem Oceânica; Pedro Henrique Avansi 

Aversa, da Canoagem Descida; e Lúcio Scartezini Lopes da Canoagem Maratona. Ao início da 

reunião, o presidente da CBCa deu boas vindas aos atletas e teceu as seguintes considerações: 

alertou que o dirigentes da comissão anterior privilegiavam apenas as respectivas modalidades; 

que havia um pedido de impugnação e cancelamento das eleições emitido pela atleta Pamela 

Kessler, que a CBCa entendia não ser procedente; que os recursos recebidos pela CBCa deveriam 

ser revertidos para os comitês olímpicos/paralímpicos; comentou problemas anteriores com o 

patrocínio do BNDES para a canoagem oceânica; orientou pela busca de incentivo estadual e 

federal para trazer investimentos para modalidades não olímpicas; que poderia buscar conjugar 

eventos de canoagens olímpicas e não olímpicas, como a canoagem velocidade e maratona; e 

relatou processo judicial sofrido na pessoa do presidente em função de um caso de doping de 

atleta do caiaque polo, no qual foi absolvido, e que devido a tal experiência exigirá rigor no 

cadastramento dos atletas. Na sequência, o Diretor-Geral da entidade, Leonardo Maiola deu 

também aos boas vindas aos membros da comissão de atletas, e se disponibilizou para ouvir e 

trabalhar em conjunto; conclamou a mobilização nas redes sociais; se colocou à disposição dos 

respectivos supervisores das modalidades; e para receber as demandas. O atleta Isaquias pediu 

a palavra para manifestar, que, entre os anos de 2012 a 2017, houve um bom investimento na 

seleção, mas as categorias júnior não se comportavam de acordo com a seriedade que o 

investimento na seleção deveria ter. Muitos atletas não correspondiam ao investimento feito 

neles. Desejou ainda que tais oportunidades fossem melhor aproveitada pelos atletas. Os atletas 

Ana Sátila e Fernando Rufino relataram também falta de aproveitamento de alguns atletas nas 

suas respectivas modalidades. Isaquias registrou ainda que alguns atletas fazem críticas nas 

redes sociais, mas não consideram o investimento feito, nem as dificuldades de todos, e que o 

investimento depende do resultado. Então antes de reclamar é preciso ter consciência e fazer 

um trabalho de qualidade. Registrou ainda que a canoa chegou aonde está por muito trabalho 

e sacrifício. E uma postura de trabalho e não reclamação. Passando a pauta propriamente dita 

da reunião, proposta em ato convocatório da CBCa, os atletas Ana Vergutz e Estevão Carvalho 

Lopes foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da comissão de atletas. A presidente eleita se 

colocou à disposição de todos, e sugeriu que se realiza-se pelo menos uma reunião por mês. 

Como item seguinte da pauta foram definidos os representantes das modalidades, nos 

respectivos comitês: Isaquias, na canoagem de velocidade, Ana Sátila, na Slalom, Fernando 

Rufino, na paracanoagem; Luciano Ponce, na oceânica, Lucio Scartezini, na maratona, e Pedro 

Aversa, na descida. A seguir, passou-se ao item da pauta voltado para o aprimoramento do 

regimento interno. O atleta Luciano Ponce fez duas sugestões. A primeira consistia em estender 

o apoio do §4 do Art. 8 do referido regimento, em relação a participação de atleta da comissão 

em evento da CBCa, para eventos e competições  internacionais oficiais da ICF, da qual a CBCa 

é filiada, em termos de hospedagem, alimentação e passagem no referido evento, conforme  



definido pela CBCa. tendo o atleta Isaquias ressalvado que os atletas deveriam atingir o índice 

para fazer jus a participar da referida competição. Isaquias lembrou que muitas vezes a CBCa 

mandam pessoas que não acrescentam muita coisa.  Ana Paula disse que o referido artigo é mais 

para provas nacionais, pois é nestas provas que a comissão de atleta tem condições de ouvir o 

atleta, e isso é mais nas provas nacionais mesmo. Ana Sátila registrou que a modalidades vivem 

realidades diferentes, e as viagem internacionais dão muita bagagem, e enriquecem bastante. 

O desenvolvimento do atleta acontece com mais viagens e com competições. A proposta foi 

aprovada por maioria. Como outro ponto de aprimoramento, o atleta Luciano Ponce sugeriu 

que a comissão de atletas elegesse mais um segundo Vice-Presidente, alterando o §1 do Art. 5, 

e levando à CBCa a necessidade de aprimoramento do estatuto, de forma que mais esse segundo 

vice-presidente participaria do Conselho de Administração da CBCa, fortalecendo a posição dos 

atletas nesse conselho com três votos. Dessa forma, a comissão teria condições de ficar 

representada naquele Conselho por atletas de modalidades olímpica, paraolímpicas e não 

olímpicas. O atleta Isaquias achou que mais um representante no Conselho de Administração 

seria discutível, mas a proposta foi aprovada por maioria dos presentes. Como último item da 

pauta, assuntos gerais, Estevão sugeriu que um levantamento de pautas, indicando que a 

comissão teria tempo para dialogar e eventualmente e oportunamente tomar a decisão. Disse 

ainda que considera importante que a gente tenha liberdade de ter diálogo com os demais 

atletas e modalidades. Pois este intercâmbio é enriquecedor. Por fim, Ana Paula sugeriu que os 

atletas anotassem questões importantes de cada modalidade, potenciais problemas que 

possam ser encaminhados para discussão e resolução.  Com isso, ás 19:40h, foi dada por 

terminada a reunião, e lavrada presente ata. 
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