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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO 

30 DE ABRIL DE 2021 

Realizada dia trinta de abril de dois mil e vinte e um, às 18 horas em primeira chamada e em segunda chamada às 
18h30min, 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 no Gelo, 
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 difícil momento de pandemia em 
que vivemos, confirmou que todos os documentos foram encaminhados aos membros da AGO e indicou Marcelo Unti 
para Presidente e Gabriel Karnas para secretário da AGO, não havendo oposição as indicações. Marcelo Unti iniciou 
informando as regras para condução da AGO. Assim, iniciou a apresentação de cada membro presente à AGO, 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, representada pelo seu procurador Senhor Márcio Soares de Campos, 
representante da Comissão de Treinadores e Árbitros, Monica Tudisco, representante da Comissão de Atletas de 
Bobsled, Erick Vianna, representante da Comissão de Atletas de Skeleton, Nicole Rocha Silveira, representante da 
Comissão de Atletas de Curling, Claudio Alves de Carvalho Junior, representante da Comissão de Patinação de 
Velocidade no Gelo, Larissa de Oliveira Paes, representante da Comissão de Atletas de Hockey no Gelo, Décio Limeira, 
representante da Comissão de Atletas de Patinação Artística, Ana Carla Barciela Moreira Decottignies, representante 
da Comissão de Atletas de Luge, Flávio Macedo Martisn da Silva, os funcionários da CBDG os senhores Marcelo Unti e 
Gabriel Silveira Karnas, o Diretor de Hockey no Gelo o Senhor Salvador Ferreira e o Diretor de Curling Senhor Sérgio 
Vilela. Após, foram comunicados que o Senhor Márcio Cerquinho indicado pelo Diretor de Curling e o Senhor Sergio 
Graciano indicado pela Federação Paulista de Hockey e Desportos no Gelo, gostariam de participar como ouvintes da 
AGO, o que foi aceito pelos membros da AG. Visto que não houve mais nenhuma manifestação dos membros da 
Assembleia para participação de outros ouvintes, se deu por encerrada a verificação dos presentes. Foi sugerido pela 
Larissa Paes e Melry Bindilatti que em próxima oportunidade a indicação de membros ouvintes sejam realizadas 
previamente a data da reunião e com justificativa. Foi verificado o número de representantes com direito a voto 
presentes sendo constatado o número de 14 votos presentes (5 votos de colegiados de entidades de prática, 1 voto 
de colegiado de entidades regionais de administração do esporte, 7 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. A palavra foi passada para Gabriel Karnas que informou 
sobre o processo de atualização cadastral das Entidades de Prática Desportiva e Entidades Regionais de Administração 
Desportiva onde a CBDG está em fase de análise da documentação encaminhada e, como o mandato dos Colegiados 
de EPD e ERAD possuem término para hoje, a CBDG irá encaminhar na segunda-feira a solicitação de esclarecimento e 
complemento de documentos, e irá realizar as eleições dos Colegiados de EPD e ERAD no mês de maio. Retornando a 
palavra, Marcelo Unti comunicou a ordem do dia, sendo ela: Apresentação do relatório da Diretoria de atividades 
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administrativa/financeira e esportiva do exercício de 2020; Verificação das contas do exercício de 2020, acompanhada 
do balanço financeiro e patrimonial, instruído com o Parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente; 
e Apresentação do Plano Orçamentário para 2021. Marcelo passou a palavra ao Gabriel para leitura do Edital, onde o 
mesmo foi lido em sua integra, e após iniciou a apresentação do primeiro item da pauta relativo a Apresentação do 
relatório da Diretoria de atividades administrativa/financeira e esportiva do exercício de 2020. Gabriel apresentou o 
relatório de gestão de 2020 dividido em cinco tópicos: Apresentação da CBDG; Gestão e Governança; Esportiva; 
Comunicação e Parcerias; e Prestação de Contas  e Projetos. A apresentação da CBDG contou com explanação geral do 
histórico e situação atual da Confederação, o tópico de Gestão e Governança tratou da representativa de membros da 
CBDG no COB e Federações Internacionais, além da evolução da entidade no programa Gestão Ética e Transparência 
do COB (nona posição entre mais de trinta confederações nacionais filiadas ao COB) e o mapa e objetivos estratégicos 
da CBDG, documento que direciona os investimentos e ações da CBDG. No tópico Esportiva foi apresentado os 
objetivos, ações, projetos, filiação, principais resultados esportivos, ações de fomento e capacitações. Para o tópico de 
Comunicação e Parcerias foi apresentado a evolução significativa das redes sociais da CBDG e ações de assessoria de 
imprensa. No último tópico, relativo a Prestação de Contas de projetos, foi demonstrado que a entidade concluiu 
2020 na primeira posição do índice de Prestação de Contas do COB e apresentando os projetos finalizados no ano. 
Concluída a apresentação do relatório de gestão, Marcelo chamou o presidente Matheus Figueiredo para 
apresentação da pauta: verificação das contas do exercício de 2020, acompanhada do balanço financeiro e 
patrimonial. Matheus abriu a palavra complementando informações sobre o relatório de gestão no que tange o 
Centro de Treinamento e os investimentos na estrutura e aquisições de materiais para projetos de iniciação nas 
modalidades, visando possibilitar atender o maior número de praticantes e atletas, além de seguir o direcionamento 
do planejamento estratégico da CBDG. Também complementou sua introdução homenageando o atleta falecido, e ex-
membro da Assembleia, Odirlei Carlos Pessoni. Seguindo na parte de apresentação das contas, Matheus informou que 
todos os documentos foram encaminhados por e-mail para todos os membros da Assembleia, no dia 30 de abril às 
10h49hs, complementando que a CBDG gostaria de ter encaminhado os documentos com a maior brevidade possível, 
mas não sendo possível devido ao impacto da pandemia de covid-19 e decretos de governos estaduais que fizeram 
com que a CBDG, assessoria contábil e até mesmo auditoria realizassem os trabalhos de fechamentos em home-office 
prejudicando prazos antes definidos. De forma a minimizar este ponto e elucidar todas as informações, foi elaborado 
relatórios complementares como um passo a passo detalhado para melhor compreensão dos documentos, 
informações financeiras e registros contábeis, também encaminhado por e-mail para todos os membros da 
Assembleia e que foi apresentado detalhadamente na AGO. Dando sequência, foi apresentado o documento de 
parecer favorável à prestação de contas de 2020 do conselho fiscal e o documento com o relatório da auditoria 
independente, também encaminhado por e-mail no dia 30 de abril às 17h59 de forma a facilitar a leitura dos 
documentos pela Assembleia Geral. Na sequência, foi apresentado relatório com o passo a passo explicativo sobre a 
contabilidade da CBDG, com objetivo elucidar mais informações para auxiliar a compreensão de todos, sendo 
apresentado a linha de tempo das ações financeiras realizadas e contabilizadas para viabilização de um local de 
prática para as modalidades de gelo, as informações sobre investimentos, registros contábeis, balancetes, 
imobilizados, passivos, despesas e receitas e também a previsão de melhorias contábeis e operacionais a serem 
implantadas em 2021. Dando prosseguimento, foi informado novamente que o balancete completo da CBDG foi 
encaminhado por e-mail, sendo apresentado o relatório financeiro de 2020 através de planilha com o resumo das 
informações contábeis, também apresentado na AGO, sendo explicado a descrição dos ativos circulantes e não 
circulantes, passivos circulante e não circulante, receitas e despesas do exercício de 2020. A palavra foi retornada para 
Marcelo que abriu a oportunidade dos membros se manifestarem. Jaqueline questionou sobre a utilização da verba 
advinda da ISU, que foi respondida por Matheus esclarecendo que os investimentos estão alinhados ao planejamento 
estratégico da CBDG, direcionando para atletas com objetivos e chances de qualificação olímpica, em equipamentos e 
materiais, como por exemplo patins, e despesas administrativas e profissionais para benefício do maior número de 
praticantes da modalidade ao invés de projetos individuais, e que há direcionamento através de critérios de 
resultados para investimento em atletas. Márcio, representante legal da FPHDG solicitou a palavra afirmando ter 
atuação profissional como Auditor, sendo registrado no órgão regulador da categoria e relatou que os documentos 
foram recebidos muito em cima da data da Assembleia e que isto prejudicou a avaliação, na sequência questionou 
pontos sobre a SCP, Sociedade em Conta de Participação, indagando sobre conta específica para SCP. Foi então 
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esclarecido pelo Matheus que as movimentações financeiras sobre o Centro de Treinamento Arena Ice Brasil e Pista 
de Patinação  foram realizadas na conta da CBDG filial e que estão apresentadas no balancete consolidado 
encaminhado por e-mail. Sergio Vilela complementou que as informações estão abertas no balancete da CBDG, 
enviados para todos os membros da Assembleia Geral. Márcio recomendou que uma conta específica tornaria a 
compreensão das informações contábeis mais claras. Márcio também questionou a entrada do valor de 500 mil reais 
recebido pela CBDG da SCP. Matheus respondeu que consta no balancete da CBDG, onde este valor entrou em conta 
específica e exclusiva para tal operação, foi transferida para conta de recursos próprios da CBDG e utilizada para 
investimentos em pista de patinação, sendo imobilizado valor ainda na contabilidade do ano de 2019. Marcio 
perguntou sobre as despesas do Centro de Treinamento e SCP. Foi informado pelo Matheus que no Centro de 
Treinamento existem duas operações, curling e patinação, e que receitas e despesas são classificadas entre estas 2 
operações, patinação e curling, bem como também receitas e despesas gerais que não se referem exclusivamente a 
estas operações específicas, mas sim a receitas como eventos ou alugueis de espaço ou despesas gerais com aluguel, 
limpeza, segurança, entre outros gastos gerais. Em 2021 será implementado um sistema contábil de forma a registrar 
e ter relatórios ainda mais específicos sobre a operação do Centro de Treinamento. Matheus também esclareceu que 
em 2020 devido ao CT Ice Brasil ter ficado fechado quase durante todo o ano, a CBDG assumiu diversas despesas, 
contabilizadas no balancete da CBDG como despesas CT Ice Brasil e que replanejamentos orçamentários estão sendo 
avalizados com o Conselho de Gestão da CBDG. Marcio sugeriu que despesas rateada no CT deveriam ser registrada 
através de um contrato onde é definido um objeto de rateio. Matheus respondeu que já existe um documento 
informativo do rateio avalizado pelo conselho de gestão e demais interessados. Estas informações foram 
encaminhadas aos membros da AG através dos documentos Notas Explicativas sobre Contabilidade e Relatório sobre 
o CT Ice Brasil e suas relações contáveis com a CBDG. Seguindo, Jaqueline informou que havia encontrado 3 CNPJs 
relativos à CBDG, sendo um não identificado nas contas. Porém foi verificado que Jaqueline estava equivocada, pois o 
CNPJ citada por ela não existia e que ela estava falando sobre o CNPJ da CBDG Filial que consta no balancete da CBDG 
e também que todos os documentos referente a CBDG Filial também havia sido enviado para todos os membros da 
assembleia, e confirmado assim que todos os CNPJs estão consolidados na prestação de contas apresentada. Sem 
mais questionamentos, Marcelo procedeu a votação sobre a aprovação das contas do exercício 2020. Melry Neri 
Bindilatti (com direito a 2 votos) votou pela aprovação. Daniela Timm Stern (com direito a 2 votos) votou pela 
aprovação. Jaqueline Pastusiak votou pela não aprovação justificando que não houve tempo para análise dos 
documentos pois estes foram enviados faltando 6 horas para Assembleia. Márcio Soares de Campos votou pela não 
aprovação pelo mesmo motivo da Jaqueline solicitando que constasse em ata o dia e horário do envio dos 
documentos, o qual ocorreu no dia 30 de abril às 10h49. Larissa Paes votou pela aprovação. Erick Vianna votou pela 
aprovação. Nicole Rocha Silveira votou pela aprovação. Claudio Alves de Carvalho Junior votou pela aprovação. Flávio 
Macedo Martins da Silva votou pela aprovação. Ana Carla Barciela Moreira Decottignies votou pela não aprovação 
justificando que os documentos haviam sido enviados no dia da assembleia. Décio Limeira votou pela aprovação. 
Monica Tudisco votou pela aprovação. Erick Vianna, Melry Neri Bindilatti, Nicole Silveira, Daniela Stern, Décio Limeira 
e Mônica Tudisco também registram que a apresentação das informações de prestação de contas na AGO sanou todas 
as suas dúvidas e dos participantes e que o envio das informações de prestações de contas no dia da AGO em nada 
prejudicou a aprovação das contas. Monica Tudisco complementou que, previamente a data e hora da AGO, contatou 
a CBDG sobre dúvidas referentes a prestação de contas da CBDG e que foi prontamente atendida tendo todas as suas 
dúvidas e questionamentos sanados.  Somando todos os votos, foi constatado 11 votos pela aprovação e 3 votos pela 
não aprovação, sendo assim aprovado as contas do exercício 2020 da CBDG. Finalizado o segundo item, Gabriel Karnas 
iniciou a apresentação do Plano Orçamentário para 2021, salientando ser uma pauta informativa, onde o orçamento 
foi elaborado pela diretoria e validado pelo Conselho de Gestão. Foram abordados tópicos de análise SWOT, mapa 
estratégico e seus objetivos priorizados para 2021, objetivos para os Jogos Olímpicos Beijing 2022 e Centro de 
Treinamento Arena Ice Brasil, e previsão de valores de receitas e despesas para 2021. Preenchido os três itens da 
pauta, Marcelo agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia Geral Ordinária da CBDG às 21h03min. Antes 
da lavratura da presente Ata, conforme dito em reunião, a minuta foi disponibilizada a todos os presentes para 
considerações e ajustes, sendo então por nós lavrada e assinada. 

São Paulo, 30 de abril de 2021. 
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