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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO 

20 DE MARÇO DE 2021 

Realizada dia vinte de março de dois mil e vinte e um, às 15 horas em primeira chamada e em segunda chamada às 
15h30min, na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741, Jardim Morumbi, São Paulo, SP, segundo Edital de 
convocação, e também permitindo participação através de videoconferência, divulgado no site da CBDG e enviado por 
email a todos os membros da assembleia: aos representantes dos colegiados de Entidades de Prática Desportiva Clube 
Paulista de Desportos no Gelo, Clube Papareia de Desportos no Gelo e Associação de Patinação Artística no Gelo do 
Estado do Rio de Janeiro, ao representante da Entidade Regional de Administração Desportiva de Hockey, Federação 
Paulista de Hockey e Desportos no Gelo, aos representantes das Comissões de Atletas de Bobsled, Curling, Skeleton, 
Patinação Artística, Patinação de Velocidade, Luge e Hockey no Gelo e representante da Comissão de Treinadores e 
Árbitros, cumprindo assim, todos os requisitos impostos pela Lei e Estatuto Social. Em momento inicial fez uso da palavra 
o Senhor Matheus Bacelo de Figueiredo, Presidente da CBDG, que conclamou os presentes na reunião online, esclareceu 
a necessidade de reunião por videoconferência devido ao momento de pandemia e solicitou a apresentação nominal 
dos presentes e dos secretários dos trabalhos desta Assembleia, em que teve, por unanimidade, o aceite dos nomes do 
Senhor Marcelo Unti para Presidente da mesa e da Senhora Amay Freitas para Secretária. Dando início a apresentação 
de cada membro presente à AGE, se fizeram presentes remotamente: Associação de Patinação Artística no Gelo do 
Estado do Rio de Janeiro e representante do Colegiado de Entidades de Práticas de Patinação Artística no Gelo, 
representada pela Senhora Jaqueline Pastusiak, Clube Paulista de Desportos no Gelo e representante dos Colegiados de 
Entidades de Prática do Bobsled e Patinação de Velocidade, representado pela Senhora Melry Neri Bindilatti, Clube 
Papareia de Desportos no Gelo e representante dos Colegiados das Entidades de Prática do Skeleton e Curling, 
representado pela Senhora Daniela Timm Stern, Federação Paulista de Hockey e Desportos no Gelo e representante do 
Colegiado de Entidades Regionais de Administração do Hockey no Gelo, representado pelo Senhor Alexandre Capelle, 
representante da Comissão de Treinadores e Árbitros, Monica Tudisco, representante da Comissão de Atletas de 
Skeleton, Nicole Rocha da Silveira, representante da Comissão de Atletas de Curling, Claudio Alves de Carvalho Junior, 
representante da Comissão de Atletas de Patinação Artística, Ana Carla Barciela Moreira Decottignies, representante 
da Comissão de Patinação de Velocidade no Gelo, Larissa de Oliveira Paes, os funcionários da CBDG os senhores Marcelo 
Unti, Gabriel Silveira Karnas e Amay Spolaore Barbosa de Freitas, o Diretor de Hockey no Gelo o Sr. Salvador Ferreira e 
a representante suplente da Comissão de Atletas de Curling, Alessandra Barros. Foi verificado o número de 
representantes com direito a voto presentes sendo constatado o número de 11 votos presentes (5 votos de colegiados 
de entidades de prática, 1 voto de colegiado de entidades regionais de administração do esporte, 4 votos de 
representantes de atletas de modalidades olímpicas e 1 voto de representante da comissão de treinadores e árbitros) 
do número total de 14 votos existentes atualmente na assembleia conforme estatuto social, garantindo o quórum 
mínimo de acordo com o Estatuto da CBDG, assim dando seguimento a ordem do dia. Em ato contínuo, Marcelo 
declarou que a assembleia está iniciada. Amay fez a leitura do Edital e Marcelo frisou que a Assembleia será objetiva e 
restrita à deliberação dos itens de pauta presentes no Edital. Marcelo passou a palavra ao Gabriel, iniciando a 
apresentação informando as pautas deliberativas, que são: Alterações estatutárias, homologação da Comissão Eleitoral 
e aprovação do calendário de reuniões. Seguimos para a primeira pauta de alteração estatutária, a alteração do 
endereço da Sede da CBDG. Conforme o Artigo 2º do Estatuto, foi sugerido que o mesmo seja alterado de “A CBDG tem 
sede e foro na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Diário de Notícias, 200 / 1304, Bairro 
Cristal, CEP 90810-080, devidamente registrada no Ministério da Fazenda com CNPJ nº 01.195.713/0001/10, sendo 
ilimitado o tempo de sua duração” para “A CBDG tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741, Jardim Morumbi, São Paulo, SP, CEP 05693000, galeria 1688, sala 
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01, devidamente registrada no Ministério da Fazenda com CNPJ nº 01.195.713/0001/10, sendo ilimitado o tempo de 
sua duração”, devido a mudança do escritório à Cidade de São Paulo. Essa alteração foi aprovada por unanimidade 
passando o artigo 2º a ter a seguinte redação: “A CBDG tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741, Jardim Morumbi, São Paulo, SP, CEP 05693000, galeria 1688, 
sala 01, devidamente registrada no Ministério da Fazenda com CNPJ nº 01.195.713/0001/10, sendo ilimitado o tempo 
de sua duração”. Passamos à segunda alteração estatutária, referente a frequência de reunião da Assembleia Geral 
Ordinária, presente na alínea “a” do Artigo 23 do Estatuto, e que passa a ter a seguinte redação: “Art. 23. Compete à 
Assembleia Geral a) reunir-se, durante o 1° quadrimestre de cada ano, para conhecer o relatório da Diretoria relativo 
às atividades administrativas do ano anterior e apreciar as contas do último exercício, devidamente auditadas e 
acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal;” Tal alteração visa possibilitar realizar reunião posterior ao prazo de 
envio dos relatórios anuais das Entidades de Prática e Entidades Regionais de Administração, que possuem até dia 31 
de março, e que também foi aprovada por unanimidade. O próximo item é a inclusão de novo parágrafo referente a 
forma de reunião da Assembleia Geral, incluindo no Artigo 25 o parágrafo terceiro com a redação: “§3º. As Assembleias 
Gerais, desde que claramente estipulados em seu ato convocatório, poderão ser realizadas por meio virtual ou misto 
(virtual e presencial), com sistema de videoconferência previamente indicado e que possibilite o acesso por parte de 
todos os membros. No caso das assembleias em meio virtual ou misto, dever-se-á estipular claramente a forma de 
votação e decisão, bem como de registro de presença, ficando sob responsabilidade do participante manter sua 
estrutura de comunicação digital e justificativa prévia para participação virtual.”. Jaqueline questionou se isso se daria 
somente por conta da pandemia e como seria em relação a atletas que moram em outro país e não poderiam participar 
por morar fora do Brasil. Gabriel explicou que o texto na íntegra diz que isso ocorre não apenas por conta da pandemia, 
mas também por conta dos atletas que não moram no Brasil. Matheus fez um adendo dizendo que a reunião virtual 
segue a mesma regra da reunião física, e, que no caso de reunião virtual, cada participante deve se preocupar com a 
sua conexão, frisando que quem não poderia perder a conexão seria a própria CBDG. Nicole informou que deverá sair 
para treinamento e Marcelo informou que ela não participará da votação deste último tópico. Alexandre pediu a palavra 
em relação a este tópico e disse que acha que é importante que todos fiquem presentes do início ao final da reunião, 
ponto que foi apoiado pela Melry. Voltamos à votação do terceiro item da alteração estatutária que também foi 
aprovado por unanimidade com a inclusão do parágrafo terceiro no artigo 25 que passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 25. As Assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da CBDG, sendo garantido, ainda, a ⅕ 
(um quinto) dos representantes da assembleia com direito à voto o direito de promovê-la. (...) §3º. As Assembleias 
Gerais, desde que claramente estipulados em seu ato convocatório, poderão ser realizadas por meio virtual ou misto 
(virtual e presencial), com sistema de videoconferência previamente indicado e que possibilite o acesso por parte de 
todos os membros. No caso das assembleias em meio virtual ou misto, dever-se-á estipular claramente a forma de 
votação e decisão, bem como de registro de presença, ficando sob responsabilidade do participante manter sua 
estrutura de comunicação digital e justificativa prévia para participação virtual.” Passando ao próximo item da 
alteração estatutária, referente a representação de cada sexo na Comissão de Atletas, propondo inserir o Artigo 73 que 
diz assegurar ao menos 1/5 de representação de cada sexo, visando estar de acordo com a lei 14.073 de 20 de outubro 
de 2020. Essa alteração também foi aprovada por unanimidade sendo incluído artigo 73 com a seguinte redação: “Artigo 
73. É garantida a participação de atletas nos colegiados de direção e no colégio eleitoral da entidade por meio de 
representantes de atletas diretamente e de forma independente pelos atletas filiados à entidade, assegurado, ao 
menos ⅕ (um quinto) de representação de cada sexo”. Flavio ingressou na Assembleia às 15h40 e Marcelo questionou 
se todos os membros concordam que os votos dele em relação às próximas pautas seriam aceitos. Todos concordaram. 
Passamos para a próxima pauta deliberativa, referente a homologação da comissão eleitoral, informando os três 
candidatos: Ricardo Machado, Daniel Toledo (membros independentes) e Elaine Ribeiro (Membro Atleta CBDG). 
Alexandre pediu a palavra para dizer que a indicação da Elaine foi realizada por ele e pela Federação Paulista de Hockey 
e Desportos no Gelo. Gabriel confirmou esta indicação e acrescentou que Ricardo e Daniel foram indicados pelo 
Conselho de Gestão. Matheus pediu a palavra para reforçar que cada membro deve votar em dois dos três candidatos. 
A votação seguiu: Claudio votou em Ricardo e Daniel. Ana Carla votou em Elaine e Daniel. Larissa votou na Elaine e 
Daniel. O Clube Paulista de Desportos no Gelo (com direito a 2 votos), votou em Ricardo e Daniel. O Clube Papareia de 
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Desportos no Gelo (com direito a 2 votos), votou em Ricardo e Daniel. Jaqueline votou no Daniel e na Elaine. A Federação 
Paulista de Hockey e Desportos no Gelo questionou se tem direito a dois votos e Marcelo explicou que tem direito a 
apenas um voto. Sendo assim, votou em Daniel e Elaine. Monica votou em Ricardo e Daniel. Flavio votou em Elaine e 
Daniel. Somando todos os votos, foi constatado que Daniel Toledo teve 11 votos, Ricardo Machado teve 6 votos e Elaine 
Ribeiro teve 5 votos. Portanto, foi declarado homologado o Conselho Eleitoral com os membros independentes Daniel 
Toledo e Ricardo Machado. Passamos então para a última pauta, sugestão de data para reunião de trabalho no dia 28 
de agosto de 2021, referente a pauta informativa em que a CBDG informará status dos projetos e ações. Jaqueline 
informou que em agosto não poderia estar presente e sugeriu alterar para julho ou setembro. Matheus pediu a palavra 
para afirmar que seria apenas uma reunião com pautas informativas e não uma assembleia e que essa data é uma data 
provisionada. Em relação a votação, Ana Carla votou não por conta da Jaqueline que não poderá participar. Alexandre 
também votou não por conta da Jaqueline. Matheus sugeriu alterar para um período em setembro e, um mês antes, 
definir uma data. Monica então sugeriu o período entre julho e setembro, encontrando uma data que seja melhor para 
todos e alteramos a votação para aprovação deste período estabelecido, também aprovado de forma unânime. 
Matheus pediu a palavra para agradecer a presença de todos e desejou muita saúde nesse momento de pandemia. 
Marcelo encerrou a Assembleia Geral Extraordinária da CBDG às 16h. 

 
  

São Paulo, 20 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Marcelo Unti 
Presidente da Mesa 
 
 
 
 
_________________________________ 
Matheus Bacelo de Figueiredo 
Presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo 
 
 

 
 

________________________________ 
Amay Freitas  
Secretária 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO 

20 DE MARÇO DE 2021 

                               Lista de Presença     

Assembleia Geral Extraordinária     

Data: 20/03/2021     

Hora: 15:00h primeira chamada - 15 h 30 min segunda chamada     

Representantes 
1ª 

Chamada 
2ª 

Chamada 

Clube Paulista de Desportos no Gelo – CPDG     

Representante: Melry Bindilatti                                                                                          Presente Presente 

Clube Papareia de Desportos no Gelo   

Representante: Daniela Timm Stern                                                                                    Presente Presente 

Federação Paulista de Hockey e Desportos no Gelo - FPHDG   

Representante: Alexandre Capelle                                                                          Presente Presente 

Associação de Patinação Artística no Gelo no Estado do Rio de Janeiro – APAG-RJ   

Representante: Jaqueline Pastusiak                                            Presente Presente 

Comissão de Treinadores e Árbitros   

Representante: Monica Tudisco                 Presente Presente 

Representante Comissão de Atletas de Bobsled   

Representante: Odirlei Carlos Pessoni                Ausente Ausente 

Representante Comissão de Atletas de Hockey   

Representante: Décio Limeira                Ausente Ausente 

Representante Comissão de Atletas Luge   

Representante: Flavio Macedo Martins da Silva                Ausente Presente 

Representante Comissão de Atletas de Skeleton   

Representante: Nicole Rocha Silveira                      Presente Presente 

Representante Comissão de Atletas de Curling     

Representante: Claudio Alves de Carvalho Junior              Presente Presente 

Representante Comissão de Atletas de Patinação Artística no Gelo   

Representante: Ana Carla Barciela Moreira Decottignies        Presente Presente 

Representante Comissão de Patinação de Velocidade no Gelo   

Representante: Larissa de Oliveira Paes                Presente Presente 

 
 
Participantes sem direito a voto   
   

Presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo     

Matheus Bacelo de Figueiredo Presente Presente 

Diretor Executivo de Esportes   

Gabriel Silveira Karnas Presente Presente 

Analista de Negócios   

Marcelo Unti Presente Presente 
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Secretária Executiva de Esportes    

Amay Freitas  Presente Presente 

Diretor de Hockey   

Salvador Ferreira Presente Presente 

Suplente da Comissão de Atletas de Curling   

Alessandra Barros Presente Presente 
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Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
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