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REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO 

ATA Nº 002/2021 CG 

27 de março de 2021 |10h05min |  

 

Reunião 

convocada por 

Gabriel Karnas 

 

Tipo de reunião Conselho de Gestão 

  

  

  
 

Matheus Bacelo de Figueiredo 

Larissa Paes 

Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini 

Ary José Rocco Junior 

Melry Neri Caldeira Bindilatti 

Gabriel Silveira Karnas 

Amay Freitas 

Marcelo Unti 

PAUTAS DA REUNIÃO 

1. INFORMATIVA 1 

● Atualização eleição Comissão de Treinadores e Árbitros 

● Atualização status das EPDs e ERAD filiadas 

● Alteração data Assembleia Geral Ordinária 

● Detalhamento dos Processos da CBDG 

● Apresentação dos contratos e passivos contratuais 

● Apresentação status Centro de Treinamento 

● Apresentação utilização recurso extraorçamentário COB (pauta realocada) 

       2. DELIBERATIVA 1 

● Aprovação Regulamento Eleitoral 

● Aprovação Planejamento Estratégico 

3. INFORMATIVA 2 

● Registro de treinadores no clube e na Confederação (Melry)  
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ASSUNTOS ABORDADOS NA REUNIÃO   

Realizada no dia vinte e sete de março do ano de dois mil e vinte e um, as 10h05min, 

por meio de videoconferência, a presente reunião teve como participantes Matheus 

Bacelo de Figueiredo (presidente da CBDG), os membros do Conselho Larissa Paes, 

Ary José Rocco Junior, Melry Neri Caldeira Bindilatti e os funcionários Gabriel Silveira 

Karnas, Amay Freitas e Marcelo Unti que mediaram a reunião.  

Matheus iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra ao 

Gabriel, que deu continuidade e fez a apresentação das pautas, que foram divididas 

entre informativas e deliberativas. Passando para a primeira pauta informativa, a 

atualização da eleição da comissão de treinadores e árbitros, em que foi apresentado o 

cronograma com datas referentes a eleição da Comissão e toda a cronologia de ações 

e documentos criados. Seguimos para atualização do status das ERADs e EPDs 

filiadas, em que foi informado que os relatórios de atividades enviados pelas EPDs 

Associação de Patinação Artística no Gelo do Estado do Rio de Janeiro, Centro Cultural 

e Esportivo Footwork e Clube Paulista de Desportos no Gelo estão em análise. O Clube 

Papareia de Desportos no Gelo informou que o material será enviado dentro do prazo, 

até o dia 31 de março, e a ERAD Federação Paulista de Hockey e Desportos no Gelo 

ainda não encaminhou os documentos e não informou se encaminhará a tempo. O 

próximo tópico da pauta informativa é a alteração da data da AGO, conforme enviado 

em comunicado a todos, e com previsão de convocação até o dia 01/04. O motivo da 

mudança é a alteração de escala de trabalho e home office das empresas de 

contabilidade e auditoria externa independente em decorrência do avanço da pandemia 

do COVID-19, visando a preservação dos funcionários e colaboradores da CBDG e das 

empresas. A AGO provavelmente ocorrerá no final do mês de abril. Passamos a próxima 

pauta, o detalhamento dos processos da CBDG, em que constam 3 processos ativos, 

sendo o primeiro do autor Carlos Dapozza, referente a um empréstimo realizado pela 

CBDG em 2012 pelo Eric Maleson e que está em execução. Matheus informou que a 

estratégia é chamar uma audiência de conciliação para verificar a proposta de como 

realizar o pagamento pendente, de forma a não prejudicar a CBDG. O próximo processo 

ativo é do autor Eric Maleson, contra a eleição do Emilio Strapasson para a presidência 

em 2013, que já está em fase de finalização. O último processo ativo é dos autores 

FPHDG, APAG-RJ, CPDG, Representante dos atletas do Bosbled e Comissão de 

Treinadores e Árbitros, referente a apresentação da prestação de contas da CBDG. 

Após feita a apresentação da prestação de contas, CPDG e Representante dos atletas 

do Bobsled pediram para sair do processo. Melry pediu a palavra para frisar que a CPDG 

saiu do processo devido a apresentação da prestação de contas. Seguimos para a 

apresentação dos contratos e passivos contratuais. Dos oito protestos, apenas três 

ainda estão ativos: Pisotech, Verquímica e Extratech. Pisotech se refere a compra de 

areia para o centro de treinamento Arena Ice Brasil, no valor aproximado de 

R$20.000,00, Verquímica se refere a compra de glicol no valor aproximado de 
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R$22.000,00 e Extratech se refere a obras de adaptação para o Centro de Treinamento 

no valor de aproximadamente R$550.000,00, em que está sendo negociado para 

avaliação e metragem da obra. Em relação aos passivos, há um contrato de empréstimo 

da WCF no valor de U$150.000,00 a ser pago em 10 anos. Sobre os contratos, foram 

informados os contratos da Rimar contabilidade, Campos contabilidade, INDEP 

Auditoria Independente e Grupo Pão de Açúcar, referente aluguel de espaço para o 

Centro de Treinamento. Matheus informou o status do centro de treinamento neste 

momento, que se encontra fechado devido ao decreto do governo do Estado de São 

Paulo por conta da pandemia do COVID-19, e que está aproveitando esse momento de 

não funcionamento para realizar obras de melhoria e projetos de ações voltados aos 

Jogos Olímpicos e identidade visual da Arena, além da implementação da academia, 

para auxiliar e intensificar o treinamento dos atletas. Matheus seguiu dizendo que por 

conta do não funcionamento, acredita que os custos poderão diminuir por conta de 

ajustes nos valores de luz e aluguel. Matheus passou a palavra ao Gabriel para a pauta 

deliberativa que informou a homologação pela Assembleia Geral dos membros da 

Comissão Eleitoral, Daniel Toledo e Ricardo Machado, e passou a palavra ao Marcelo 

para fazer a apresentação do Regulamento Eleitoral. Marcelo informou que o 

regulamento segue para todas as eleições que podem ocorrer na CBDG e informou que 

o ponto principal a ser analisado é o fato de o estatuto citar dois membros na comissão, 

uma vez que a comissão com número par pode dar empate em uma eventual decisão. 

É preciso entender como resolver e adicionar o terceiro membro, frisando a importância 

que a maioria da comissão seja membro independente para não ocorrer favoritismo 

dentro da confederação. Matheus sugeriu seguir com dois membros independentes e, 

em caso de empate, submeter ao Conselho de Gestão para avaliação, evitando agir 

contra o estatuto que cita apenas dois membros. Ary, Melry e Larissa concordaram e 

aprovaram essa sugestão. Matheus solicitou o ajuste no Regulamento Eleitoral, 

informando que serão dois membros independentes e, caso necessário, será enviado 

ao Conselho de Gestão para desempate. Em relação às datas e cronograma das 

eleições, Matheus sugeriu realizar uma reunião formal com Daniel e Ricardo para 

definição destes dois pontos. Ary, Melry e Larissa concordaram com essa sugestão. 

Passamos a próxima pauta, a aprovação do Planejamento Estratégico da CBDG. 

Gabriel iniciou com a apresentação do histórico do Planejamento Estratégico (P.E.) e 

informou que esse item é solicitado pelo COB em um dos itens do índice de Governança, 

Ética e Transparência (GET). Foi feita a apresentação histórica da CBDG e Matheus 

pediu a palavra para frisar a importância do Planejamento Estratégico e sua revisão 

constante, seguindo o exemplo do P. E. do COB, em que a cada ano as Confederações 

devem apresentar seus planos orçamentários de acordo com o planejamento do COB. 

Ele informou que agora a ideia é evoluir o P.E. da CBDG, envolvendo todos os públicos 

de interesse e fazendo uma intensa coleta de informações, que é a parte mais 

importante para a elaboração do Planejamento. Ary pediu a palavra para informar que 

poderia auxiliar a CBDG no que fosse necessário em relação a coleta de informações. 

Voltamos a apresentação da CBDG e seguimos para a análise do cenário financeiro e 
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um acréscimo nos recursos repassados pelo COB ao longo dos últimos 6 anos, fruto da 

melhoria dos processos de governança e gestão da CBDG. Seguimos para análise de 

gestão, citando a evolução nas prestações de contas do COB, em que a CBDG ocupa 

o 1º lugar desde 2020, e do GET onde a CBDG figurou no 9° lugar entre os melhores 

índices entre confederações olímpicas. Passamos para breve apresentação do 

organograma e seguimos para a análise do cenário esportivo, apresentando o histórico 

de principais resultados e detalhamento das participações nos Jogos Olímpicos, 

seguido de detalhamento de cada uma das sete modalidades, informando o número de 

filiados, instalações esportivas e principais resultados. Entramos em rápida análise dos 

stakeholders, com destaque aos atletas, fornecedores, público interno e COB, 

passamos para análise SWOT e seguimos para os cinco pilares estratégicos da 

Confederação: gestão, capacidade, desenvolvimento esportivo, alta performance 

esportiva e imagem e engajamento, juntamente com os objetivos estratégicos de cada 

um. Foi então apresentado o mapa estratégico de 2020-2030, com missão e visão da 

CBDG. Passamos aos projetos que serão realizados e os escopos para atingirmos os 

indicadores e, assim, alcançar os objetivos, juntamente com o detalhamento de cada 

um. Matheus informou que a CBDG tentará realizar um monitoramento próximo dos 

projetos e para passar as atualizações para o Conselho e Diretoria, além de fazer 

projetos estratégicos para cada modalidade, com levantamento de dados internos e 

externos, envolvendo poderes, diretoria, atletas e treinadores. Gabriel solicitou aos 

membros do Conselho que opinassem sobre o planejamento e possíveis dúvidas. Melry 

disse estar de acordo, e questionou se o planejamento poderia sofrer alterações por 

conta da pandemia e Gabriel informou que sim. O planejamento foi aprovado por todos. 

Passamos a próxima pauta, aprovação de utilização de recurso extraorçamentário do 

COB, no valor de R$100.000,00. Matheus informou que não se trata exatamente de um 

valor extraorçamentário, e sim de um recurso livre repassado pelo COB para auxiliar as 

confederações por conta da pandemia, sendo uma pauta informativa (e ajustada nas 

pautas). A proposta da CBDG é, conforme exigência do COB, utilizar 95% para 

pagamento de passivos e 5% para investimentos e compra de equipamentos. Melry 

apontou que essa pauta é mais informativa do que deliberativa, uma vez que o dinheiro 

foi repassado e a confederação pode utilizar em pontos importantes identificados pela 

diretoria, desde que preste contas. Matheus concordou. Melry perguntou se a ideia da 

CBDG é repassar uma parte do valor extraorçamentário para os clubes filiados e 

Matheus confirmou que sim, para ajudar os clubes adimplentes. Passamos a palavra 

para Melry, referente a sua pauta informativa, em que questionou como proceder com 

o registro de treinadores no Clube, se precisam ter CREF e citando como exemplo o 

caso de atletas do bobsled, que apesar de ter muita experiência não tem a formação 

necessária para ser treinador. Larissa e Ary concordaram com o ponto da Melry. 

Matheus pediu a palavra para falar que conversou com a Monica, presidente da 

Comissão de Treinadores e Árbitros, e que iriam consultar o CREF para ver qual a 

posição eles entendem ser a correta para poder ser treinador dos desportos no gelo, e 

que a parte técnica para formação de treinadores será analisada e definida pelo comitê 
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técnico de cada modalidade. Melry insistiu que os treinadores precisam ter os estudos 

necessários para ter o CREF para poder ser treinador. Matheus disse que os critérios 

serão criados pelo comitê técnico de cada modalidade. Ary pediu a palavra para dizer 

que as outras confederações exigiam que os treinadores tivessem a formação correta 

para poder exercer a função e disse que em caso de acidente, seria muito pior para a 

confederação se o treinador não tivesse CREF. Larissa concordou com Ary e acredita 

ser importante ter a formação e depois a especialização. Melry disse que a CBDG 

poderia ceder o espaço da Arena Ice Brasil para que novos treinadores possam fazer 

estágio. Larissa informou que nos EUA tem um prazo para provar que está se 

especializando em alguma área e que uma opção seria se inscrever como treinador e 

ter até 1 ano para iniciar sua formação, dando assim a oportunidade ao atleta que quer 

ser treinador, sendo um auxiliar técnico até finalizar a formação e o assunto se encerrou. 

Em seguida foi repassado a data e horário da próxima reunião.  

A reunião foi finalizada às 12h05. 

 

 

 
________________________________________________ 
Matheus Bacelo de Figueiredo 
 
 
 
________________________________________________ 
Gabriel Silveira Karnas 
 
 
 
________________________________________________ 
Ary José Rocco Júnior 
 
 
 
________________________________________________ 
Melry Neri Caldeira Bindilatti 
 
 
 
________________________________________________ 
Larissa de Oliveira Paes 
 

 

________________________________________________ 
Amay Freitas  
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________________________________________________ 
Marcelo Unti 
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