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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA 2021-2025 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO 

12 DE JUNHO DE 2021 

Realizada dia doze de junho de dois mil e vinte e um, às 14 horas em primeira chamada e em segunda chamada às 
14h30min, por meio misto (virtual e presencial) através de videoconferência (virtual) e presencialmente na Av. Major 
Sylvio Magalhães Padilha, 16741/1688, Jardim Morumbi, São Paulo, SP, segundo Edital de convocação divulgado no 
site da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) no dia 13 de maio de 2021, publicado no jornal O Estado 
de São Paulo nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2021 e enviado por e-mail aos membros da assembleia, cumprindo 
assim, todos os requisitos impostos pela Lei e Estatuto Social. Em momento inicial fez uso da palavra abrindo a 
Assembleia o Senhor Matheus Bacelo de Figueiredo, Presidente da CBDG, que conclamou os presentes sobre a 
composição da mesa dos trabalhos desta Assembleia que, conforme Estatuto Social, deve ser presidida e secretariada 
pelos membros da Comissão Eleitoral, votada e definida anteriormente pela Assembleia Geral Extraordinária de 20 de 
março de 2021, sendo Ricardo Pacheco Machado o presidente e Daniel Carvalho de Toledo o secretário da Assembleia 
Geral Ordinária – Eleição, não havendo qualquer oposição dentre os participantes. Em ato contínuo, o Sr. Presidente 
da mesa agradeceu a confiança, pedindo a colaboração de todos e dando início aos trabalhos. Iniciou com a 
apresentação de cada membro presente na AGO, estando presencialmente: representante da Comissão de Atletas de 
Bobsled, Erick Gilson Vianna Jeronimo; representante da Comissão de Atletas de Luge, Flávio Macedo Martins da Silva; 
representante da Comissão de Atletas de Patinação Artística, Ana Carla Barciela Moreira Decottignies; Clube Paulista 
de Desportos no Gelo e representante dos Colegiados de Entidades de Prática do Bobsled e Curling, representado pela 
Senhora Melry Neri Bindilatti; Clube Papareia de Desportos no Gelo e representante dos Colegiados das Entidades de 
Prática do Hóquei, Patinação de Velocidade e Skeleton, representado pela Senhora Daniela Timm Stern; Centro 
Cultural e Esportivo Footwork e representante do Colegiado de Entidades de Práticas de Patinação Artística no Gelo, 
representada pelo procurador Cleber Reikdal; e representante da Comissão de Treinadores e Árbitros, Monica 
Tudisco; e através de videoconferência: representante da Comissão de Atletas de Curling, Claudio Alves de Carvalho 
Junior; representante da Comissão de Atletas de Hóquei no Gelo, Décio Limeira Silva; representante da Comissão de 
Patinação de Velocidade no Gelo, Larissa de Oliveira Paes; e Federação Paulista de Hockey e Desportos no Gelo e 
representante do Colegiado de Entidades Regionais de Administração do Hóquei no Gelo, representada por 
procuração por Cleusa de França Pereira. Ainda se fizeram presentes presencialmente e virtualmente os ouvintes: 
atleta filiado de Bobsled, Edson Luques Bindilatti; diretor técnico de Curling, Sérgio Mitsuo Vilela; assessor jurídico da 
CBDG, Felipe Legrazie Ezabella; colaboradores da CBDG, Gabriel Silveira Karnas e Marcelo Cavicchio Unti; auditores 
independentes, Sérgio Paulo da Silva e Thiago da Silva; diretor técnico de Hóquei no Gelo, Salvador Ferreira Neto; e 
diretora técnica de Patinação Artística, Claudia Carvalho Lima Feital. O Presidente da mesa informou a ordem do dia 
como sendo o processo eleitoral da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, confirmou a presença de quórum 
mínimo e solicitou ao secretário fazer a leitura do Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária da Confederação 
Brasileira de Desportos no Gelo – CBDG, que foi lido em sua integralidade. Por uma questão de ordem imposta, o 
Presidente da mesa leu a ata da reunião do Conselho de Gestão da entidade, ocorrida no dia 11 de junho, o qual 
tratou da situação cadastral da Federação Paulista de Hockey e Desportos no Gelo (FPHDG) e, apesar da FPHDG não 
ter atendido integralmente a solicitação de complementação de documentos pendentes, o Conselho de Gestão 
deferiu “prorrogar o prazo de apresentação dos documentos dos itens 4 e 5 para dia 02 de julho de 2021 e, em caráter 
extraordinário, recomendou a Assembleia Geral aprovar direito ao voto da FPHDG na condição de representante do 
Colegiado de Entidades Regionais de Administração Desportiva Hóquei no Gelo na Assembleia Geral Ordinária – 
Eleição do dia 12 de junho de 2021.”. Assim, o Presidente da mesa submeteu ao colegiado da Assembleia Geral a 
decisão de participação da FPHDG como representante do Colegiado de Entidades Regionais de Administração 
Desportiva Hóquei no Gelo, com direito a voto. Não havendo manifestação contrária, foi permitida à FPHDG exercer 
seu direito a voto, sem prejuízo da apresentação dos documentos pendentes até a data de 02 de julho de 2021. Em 
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ato contínuo o presidente da mesa informou que apenas uma CHAPA se inscreveu no processo eleitoral, sendo a 
chapa AVANTE ++ composta pelos seguintes membros: Matheus Bacelo de Figueiredo, brasileiro, solteiro, engenheiro 
de computação, inscrito no RG nº 4064533559 e CPF nº 939.750.150-04 e residente e domiciliado na rua Leonardo 
Cerveira Varandas, 50/Bl 6/ap 86, São Paulo/SP, como candidato a Presidente; e Claudia Carvalho Lima Feital, 
brasileira, casada, empresária, inscrita no RG nº 075920611 e CPF nº 939.201.567-49 e residente e domiciliada na rua 
Presciliano da Silva, 251, Rio de Janeiro/RJ, como candidata a Vice-Presidente. Verificou-se que a referida chapa teve 
sua inscrição deferida pela Comissão Eleitoral, que procedeu à análise dos documentos de inscrição à luz do Edital, do 
Estatuto da CBDG e do Ato Normativo de Regulamentação do Processo Eleitoral da CBDG, estando a chapa, portanto, 
apta e legítima ao pleito. Conforme previsto no artigo 8º do Ato Normativo de Regulamentação do Processo Eleitoral 
CBDG: “Conforme o Estatuto da CBDG, a Assembleia Geral da entidade se reunirá a cada 4 anos, para eleger 
Presidente e Vice-Presidente, mediante votação secreta que poderá ser presencial, à distância ou de modo híbrido, ou 
por aclamação caso somente concorra uma única chapa, e dar posse aos eleitos.”, o Presidente da mesa submeteu ao 
colegiado da Assembleia Geral a possibilidade de eleição por aclamação, a qual obteve aprovação de 9 membros a 
favor da aclamação e de 2 membros a favor da realização de voto a voto, sendo eles a sra. Cleusa de França Pereira e 
sr. Flávio Macedo Martins da Silva. Assim, a maioria dos membros foi a favor da aclamação. Em seguida o presidente 
da Assembleia Geral Ordinária DECLAROU a chapa única eleita por aclamação e, ato contínuo, EMPOSSOU os 
representantes da chapa eleita nos cargos respectivos, Matheus Bacelo de Figueiredo, Presidente, e Claudia Carvalho 
Lima Feital, Vice-Presidente, os quais assumem os trabalhos diretivos da CBDG para o quadriênio que se inicia em 20 
de junho de 2021 e termina em 19 de junho de 2025. A seguir, fez uso da palavra o Sr. Matheus Bacelo de Figueiredo, 
agora eleito, agradecendo o apoio dos membros da Assembleia da CBDG e informando que os próximos anos serão de 
muito trabalho e objetivos a serem conquistados em conjunto. Não tendo nenhuma outra declaração ou dúvida dos 
participantes da Assembleia, o Sr. Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia Geral 
Ordinária – Eleição da CBDG às 14h42min, da qual eu Secretário lavrei a presente Ata. 

 

São Paulo, 12 de junho de 2021. 

 

 
 

_________________________________ 
Ricardo Pacheco Machado 
Presidente da Mesa 
 
 
 
_________________________________ 
Matheus Bacelo de Figueiredo 
Presidente da Confederação Brasileira de Desportos 
no Gelo 
 

 
 

________________________________ 
Daniel Carvalho de Toledo 
Secretário 
 
 
 
_________________________________ 
Claudia Carvalho Lima Feital 
Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Desportos 
no Gelo 
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