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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO 

28 DE ABRIL DE 2022 

Realizada dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e dois, às 14 horas em primeira chamada e em segunda chamada 
às 14h30min, por meio misto (virtual e presencial) através de videoconferência (virtual 
https://us02web.zoom.us/j/81304468266?pwd=QzVlWHU2QXc4TWZYSklveitUSkNaQT09) 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 29 de março de 2022 e enviado por 
e-mail a todos os membros da assembleia, 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 e indicou Gabriel Karnas para Presidente e Virgínia Nunes para secretária da AGO, tendo sido 
as indicações aprovadas por todos os presentes. 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 Patinação Artística, Ana Carla Barciela Moreira Decottignies; e 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 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; 
Centro Cultural e Esportivo Footwork e representante do Colegiado de Entidades de Práticas de Patinação Artística no 
Gelo, representada pelo procurador Cleber Reikdal; Clube Paulista de Desportos no Gelo e representante dos 
Colegiados de Entidades de Prática do Bobsled e Curling, representado pela Senhora Melry Neri Bindilatti; e 
representante da Comissão de Atletas Skeleton, Nicole Rocha Silveira que ingressou no decorrer da reunião. Ainda se 
fizeram presentes presencialmente e virtualmente os ouvintes: Vice-Presidente da CBDG, Claudia Carvalho Lima Feital, 
assessor jurídico da CBDG, Felipe Legrazie Ezabella; diretor de Curling da CBDG, Sergio Mitsuo Vilela, colaboradores da 
CBDG, diretor de Hóquei no Gelo da CBDG, Salvador Ferreira Neto e membros do Comitê Técnico do Hóquei no Gelo 
da CBDG, Ana Boghossian e Pedro Santos. O Presidente da mesa confirmou a presença do quórum mínimo de acordo 
com o Estatuto da CBDG e assim dando seguimento a ordem do dia sendo: Apresentação do relatório da Diretoria de 
atividades administrativa/financeira e esportiva do exercício de 2021; Verificação das contas do exercício de 2021, 
acompanhada do balanço financeiro e patrimonial, instruído com o Parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria 
Independente; e Apresentação do Plano Orçamentário para 2022. Em sequência, o Presidente da mesa solicitou a 
secretária 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 
comunicou decisão da Diretoria submetida e aprovada pelo Conselho de Gestão da entidade, ocorrida no dia 27 de 
abril de 2022, o qual tratou da situação cadastral da Federação Paulista de Hockey e Desportos no Gelo (FPHDG) e, 
devido a FPHDG não ter atendido integralmente a solicitação de complementação de documentos pendentes, o 
Conselho de Gestão ratificou a decisão da Diretoria de “suspender o direito a voto da Federação Paulista de Hockey e 
Desportos no Gelo (FPHDG), conforme previsto no Artigo 6º, parágrafo 5º, até que as pendências apresentadas no 
Ofício 058/22 sejam sanadas integralmente, sendo elas: 1. Mantem-se a pendência apontada desde o ano de 2021 
referente ao desacordo do Estatuto da FPHDG com a legislação e o Estatuto da CBDG no que tange ao tempo de 
mandato do atual dirigente máximo e as previsões estatutária da FPHDG; 2. Não apresentou comprovação de que há 
mais de 3 Entidades de Prática Desportiva filiadas à FPHDG em atividades nos últimos 12 meses (2021), tanto na 
modalidade de hóquei no gelo como na modalidade de patinação artística, conforme consta no Art. 5 §5º”. Assim, o 
presidente da mesa, com base nesta decisão, comunicou que a FPHDG pode participar da Assembleia Geral Ordinária, 
mas sem direito a voto, não havendo qualquer oposição dos presentes. Em ato contínuo o presidente da mesa 
apresentou o primeiro item da pauta relativo à Apresentação do relatório da Diretoria de atividades 
administrativa/financeira e esportiva do exercício de 2021. Gabriel apresentou o relatório de gestão de 2021 dividido 
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em cinco tópicos: Apresentação da CBDG; Gestão e Governança; Administrativo e Financeiro; Esporte; e Comunicação 
e Parcerias. 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 e o mapa e objetivos estratégicos da 
CBDG, documento que direciona os investimentos e ações da CBDG. No tópico Administrativo e Financeiro abordou-se 
a evolução financeira quanto à captação de recursos das Loterias e à Prestação de Contas de projetos. No tópico 
Esporte foi apresentado os objetivos, ações, projetos, principais resultados esportivos, treinamentos e avaliações e 
Centro de Treinamento Arena Ice Brasil. No último tópico referente à Comunicação e Parcerias foi apresentado a 
evolução significativa das redes sociais da CBDG e ações de assessoria de imprensa. Finalizado o primeiro item, o 
Presidente da mesa solicitou autorização, que foi concedida pela Assembleia Geral, para apresentar o item 3 referente 
ao Plano Orçamentário para 2022, salientando ser uma pauta informativa, onde o orçamento foi elaborado pela 
diretoria e validado pelo Conselho de Gestão. Foram abordados tópicos de apresentação e evolução da CBDG, análise 
SWOT, mapa estratégico e seus objetivos priorizados para 2022, a previsão orçamentária para 2022 e a relação dos 
objetivos estratégicos e metas por pilares com as ações previstas no orçamento. Concluído o item 3 da pauta, 
apresentação do plano orçamentário para 2022, o Presidente da mesa convocou o presidente Matheus Figueiredo 
para apresentação e deliberação do item 2 da pauta: Verificação das contas do exercício de 2021, acompanhada do 
balanço financeiro e patrimonial, instruído com o Parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente. 
Matheus abriu a palavra informando que devido a diversas atividades esportivas ocorridas no final do ano de 2021 e 
início de 2022, como a participação e gestão das equipes de Bobsled e Skeleton nos Jogos Olímpicos Beijing 2022 e por 
alterações na equipe administrativa da CBDG, aliada à necessidade de ajustes pontuais identificados no fechamento 
dos documentos contábeis, a conclusão do parecer da auditoria externa será realizada até o dia 29 de abril de 2022 
quando será encaminhado aos membros da Assembleia Geral conforme também anuído pelo Conselho Fiscal. Mesmo 
sem o parecer final da Auditoria, o Presidente Matheus Figueiredo aproveitou a oportunidade para fazer uma longa 
explanação sobre as contas da entidade, apresentando e detalhando os balancetes, expondo aos presentes os 
principais feitos e riscos administrativos e financeiros da entidade, solucionando e esclarecendo as dúvidas dos 
presentes. Visando proporcionar mais tempo para análise, o Presidente da mesa submeteu ao colegiado da 
Assembleia Geral a possibilidade de manter a reunião aberta e finalizá-la através de videoconferência (virtual) no dia 
30 de abril de 2022 às 17h, a qual obteve aprovação unanime dos presentes a favor de manter aberta a Assembleia 
Geral Ordinária, suspendendo as deliberações para o retorno dos trabalhos no dia 30 de abril de 2022. Retomou os 
trabalhos no dia 30 de abril de 2022, às 17 horas, por meio de videoconferência (virtual) tendo o Presidente da mesa 
retornando para e deliberação do item 2 da pauta: Verificação das contas do exercício de 2021, acompanhada do 
balanço financeiro e patrimonial, instruído com o Parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente. 
Gabriel abriu confirmando que os documentos relativos às contas de 2021: Balancete; Balanço Patrimonial; DRE; notas 
explicativas; ata com parecer favorável para aprovação das contas pelo Conselho Fiscal; e relatório da auditoria 
externa independente foram encaminhados por e-mail e recebidos por todos no dia 29 abril de 2022. Em sequência, 
Presidente da mesa verificou se haveria, além de todas as explicações e esclarecimentos já realizados, mais alguma 
dúvida com relação aos documentos. Não havendo questionamentos procedeu-se a votação a nominal tendo sido 
aprovada por unanimidade entre os membros presentes as contas do exercício de 2021 da CBDG. O Presidente da 
mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia Geral Ordinária da CBDG às 17h17min, da qual eu 
Secretário lavrei a presente Ata. 

 

São Paulo, 30 de abril de 2022. 
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_________________________________ 
Gabriel Silveira Karnas 
Presidente da Mesa 
 
 
 
_________________________________ 
Matheus Bacelo de Figueiredo 
Presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo 

 
________________________________ 
Virgínia Nunes Ferreira dos Santos 
Secretária 
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