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PAUTA DA REUNIÃO 

       1. DELIBERATIVA 

● Avalizar situação de atualização cadastral das Entidades filiadas 

 

 

ASSUNTOS ABORDADOS NA REUNIÃO   

Realizada no dia dez de maio do ano de dois mil e vinte e um, as 19h06min, por meio de 

videoconferência, a presente reunião teve como participantes Matheus Bacelo de Figueiredo 

(presidente da CBDG), os membros do Conselho Ary José Rocco Junior e Geraldo Ricardo 

Hruschka Campestrini e o funcionário Gabriel Silveira Karnas, que apresentou informações e 

detalhamento sobre a pauta da reunião. Matheus iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos e passou a palavra ao Gabriel, que deu continuidade e fez a apresentação da pauta. Na 

sequência iniciou-se a explanação sobre formação e estruturação das Entidades de Prática do 

Desportos no Gelo, EPDs e Entidades Regionais de Administração do Desportos no Gelo, ERADs, 

no organograma da CBDG, pontos do Estatuto que abordam os deveres das Entidades, as ações 

realizadas, como o envio por e-mail de ofício solicitando esclarecimentos/documentos para 

todas as Entidades e prazos de retorno. Seguiu-se com apresentação a apresentação das 

Entidades que encaminharam suas informações cadastrais, relatórios de atividades e demais 

informações, no prazo de 31 de março do ano corrente conforme estabelecido do estatuto da 
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CBDG, sendo as Entidades de Prática Desportiva (EPD): Associação de Patinação Artística no Gelo 

do Estado do Rio de Janeiro; Centro Cultural e Esportivo Footwork; Clube Papareia de Desportos 

no Gelo; e Clube Paulista de Desportos no Gelo, e Entidade Regional de Administração 

Desportiva (ERAD): Federação Paulista de Hockey e Desportos no Gelo. Antes de iniciar a análise 

das Entidade, se revisitou os Art. 5º e 13º que tratam sobre as especificações e deveres das 

EPDs. A primeira entidade a ser analisados os documentos encaminhados foi a Associação de 

Patinação Artística no Gelo do Estado do Rio de Janeiro (APAG-RJ), destacando-se que 

encaminhou relatório de atividades com a relação dos atletas filiados, mas registrou não ter 

realizado eventos em 2018, 2019 e 2020, além disto, registrou que a última AGO realizada foi 

em fevereiro de 2018, não apresentando as AGOs de prestação de contas dos anos posteriores. 

Foi informado ao conselho também sobre e-mail enviado por conselheiro fiscal da APAG-RJ 

confirmando a falta de prestação de contas da APAG-RJ e cobranças de taxas de filiação de 

atletas filiados neste anos. Conforme a documentação encaminhada, o Conselho de Gestão 

avalizou a participação da APAG-RJ no Colegiado da modalidade de Patinação Artística, mas 

indica que a APAG-RJ está em situação de pendência e sugere o prazo de 15 dias para regularizar 

a documentação cadastral e sua prestação de contas. A segunda análise foi do Centro Cultural 

e Esportivo Footwork, entidade que encaminhou relatório de atividades completo, inclusive com 

atividades em 2019 e 2020, e apresentou todas as documentações solicitadas. Com isto, o 

Conselho de Gestão avalizou a participação no Colegiado da modalidade de Patinação Artística 

e indica situação adimplente. Próxima entidade analisada foi o Clube Papareia de Desportos no 

Gelo que encaminhou o relatório de atividades com relação das suas ações, declarações de Bolsa 

Atleta e relação de atletas e treinadores filiados, além de encaminhar a documentação 

solicitada. O Conselho de Gestão avalizou a participação nos Colegiados das modalidades de 

Bobsled, Hóquei no Gelo, Patinação Artística, Patinação de Velocidade e Skeleton e indica 

situação adimplente. Última EPD analisada foi o Clube Paulista de Desportos no Gelo, que enviou 

o relatório de atividades com comprovações, incluindo reportagens e declaração de Bolsa 

Atleta, além de incluir a documentação completa. O Conselho de Gestão avalizou a participação 

nos Colegiados das modalidades de Bobsled, Curling, Patinação Artística e Skeleton e indica 

situação adimplente. Iniciando a análise da ERAD, revisitou-se os Art. 5º, 9º e 13º e verificou os 

documentos da Federação Paulista de Hockey e Desportos no Gelo (FPHDG), a qual encaminhou 

relatório de atividades com fotos dos eventos e relação de filiados, mas não houve o envio do 

relatório de atividades das EPDs filiadas, assim como não houve o envio dos CNPJs e declaração 

de filiação por estas EPDs de forma a confirmar a filiação junto a FPHDG. A documentação da 

ERAD foi encaminhada, mas não foi esclarecido sobre o artigo do Estatuto da FPHDG que diverge 

da legislação vigente no Artigo 19º da Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013, no direcionamento 

do Ministério da Cidadania e do  Artigo 9º g) do Estatuto da Entidade Nacional de Administração 

do Desporto (CBDG), referente a permissão de somente 1 (uma) reeleição do presidente. 

Conforme estatuto encaminhado pela FPHDG é permitido mais do que 1 (uma) reeleição para 

presidente na entidade. Conforme a documentação encaminhada e previsão estatutária, o 

Conselho de Gestão avalizou a participação nos Colegiados das modalidades de Hóquei no Gelo 
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e Patinação Artística, mas indica que a FPHDG está em situação de pendência de documentação 

e dessa forma só poderá ter representação nos colegiados indicados após o envio da 

comprovação de filiação das entidades de prática à FPHDG através de uma declaração de filiação 

assinada pela entidade de prática, relatórios de atividades das entidades de práticas filiadas, 

assinado por estas entidades, de forma a comprovar a realização de atividades esportivas nos 

últimos 12 meses para as modalidades olímpicas de hockey no gelo e patinação artística no gelo, 

e sugere o prazo de 15 dias para regularizar tais documentos.  A reunião foi finalizada às 20h33. 

 

 
________________________________________________ 
Matheus Bacelo de Figueiredo 
 
 
 
________________________________________________ 
Ary José Rocco Júnior 
 
 
 
________________________________________________ 
Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini 
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