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  ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2018 

 
  Aos quatorze dias do mês de abril de 2018, na Arena Carioca 3 - Av. 

Embaixador Abelardo Bueno, Parque Olímpico da Barra, Barra da Tijuca, RJ -  
reuniram-se os filiados em Assembleia Geral Ordinária da Federação de 
Ginástica do Estado do Rio de Janeiro - FGERJ, conforme Edital de 
convocação no ofício FGERJ nº 03/2018 com o credenciamento a partir das 
09:30h e abertura às 10:00h. O Presidente Bruno Chateaubriand Diniz 
Weissmann deu início à assembleia em segunda convocação às 10:00h, deu 
as boas-vindas aos filiados e demais presentes e solicitou que os mesmos 
indicassem uma pessoa para secretariar a Assembleia, tendo sido aceita a 
indicação de Renata Teixeira, diretora técnica de ginástica rítmica (GR) da 
FGERJ. Em sequência, após os cumprimentos de praxe pelo Presidente, foi 
realizada a formação da mesa com os diretores técnicos Suzana Thomas 
(GPT), Isabel Roboredo (GAF), Larissa Salgado (GTRA), Ramiro Lima (GAE), 
além do Presidente da Comissão de Contas Sr. Marco Monteiro e do diretor 
jurídico Henrique Motta. O Presidente registrou a presença dos assistentes 
técnicos Maria Luiza Santos (GR), Altair Prado (GAF) e Daniel Xavier (GAE) e 
ainda ressaltou a presença do funcionário Guarin Vianna. Ato contínuo foi 
realizada a conferência das entidades presentes devidamente credenciadas, 
com direito a voz e voto, sendo confirmadas adimplentes com direito a voto as 
seguintes entidades: A. M. Ribeiro e Silva (GIRO), Associação Atlética Banco 
do Brasil, Associação Happy Gym, Associação Meio Ambiente Respeito e 
Esporte - ONG MARE, Clube de Regatas do Flamengo, Academia de 
Ginástica Gemini de Araruama, Fluminense Football Club, GREIP - 
Movimento Social Cultural, Sociedade Cultura e Vigor Físico do Rio de 
Janeiro, Sociedade Ramires e Incentivo ao Esporte, Tijuca Tênis Clube. O 
presidente ressalta que GRES Estação Primeira da Mangueira está desfilada, 
mas possui pendencias financeiras. Antes de dar prosseguimento à pauta, o 
Presidente fez um agradecimento ao Clube de Regatas do Flamengo por ter 
sediado duas assembleias da FGERJ no ano de 2017. Em seguida passou-se 
a leitura completa e aprovação da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 
2017, com as ressalvas enviadas por e-mail pela Professora Andrea João. Foi 
colocada em votação a aprovação da ata, tendo sido aprovada por 10 (dez) 
votos a favor e 01 (hum) contra (Clube de Regatas do Flamengo). Dando 
sequência a ordem de pauta, o Presidente da Comissão de Contas, Sr. Marco 
Monteiro leu o parecer da Comissão de Contas. O Presidente se manifestou 
em relação à divida trabalhista que foi adquirida pela gestão anterior e sanada 
pela atual gestão, detalhando o quão difícil foi a resolução da questão, que 
impediu o recebimento de apoios financeiros para FGERJ. O presidente 
solicitou que fique registrado nesta Ata, que não foi comunicado em 
Assembleia de transição sobre o passivo trabalhista existente na FGERJ. 
Ainda se pronunciaram sobre esta questão a Sra. Luiza Parente, o Sr. 
Ricardo Batista e a diretora de GR, Sra. Renata Teixeira, que elucidou a 
todos, que consta registrado em Atas anteriores que havia negociações para 
o Acordo desta questão trabalhista e que os filiados sabiam da Ação.  
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Em ato continuo, o Presidente disponibilizou a visualização dos livros do 
contador para aos filiados, elogiou a atuação do contador no processo de 
confecção dos documentos para a prestação de contas e fez um 
agradecimento especial ao funcionário Guarin Vianna pelo empenho e 
dedicação neste processo, elogiando sua atuação na FGERJ. A Sra. Luiza 
Parente solicitou que os balancetes fossem enviados aos filiados com mais 
antecedência. Esgotados os comentários sobre a prestação de contas, o 
Presidente colocou-as em votação, sendo estas aprovadas por unanimidade. 
Seguindo a Assembleia, o Presidente solicitou que fosse feita primeiramente 
a apresentação do Relatório Anual, sendo aceito por todos os presentes. O 
Presidente detalhou todos os atos da gestão em 2017 e se emocionou ao 
falar sobre a abertura do Centro de Treinamento, um grande sonho da 
comunidade ginástica carioca que foi realizado com muita dedicação e 
empenho de todos, ressaltou os apoiadores: SUBLO - Subsecretaria do 
Legado Olímpico, com o Acordo para a montagem da estrutura do CT da GAF 
na Arena Carioca 3, o Hotel Laguetto Barra, cedendo o espaço e Rapanui 
com os coffee breaks para os Cursos de Arbitragem de todas as modalidades, 
além da Embeleze com o apoio de trinta mil reais que disponibilizou as 
medalhas para os Campeonatos Estaduais e a Rosaton que Também apoiou 
trinta mil reais para a realização do Campeonato e pagou as fitas de 
amarração do tablado do solo. Os presentes parabenizaram o Presidente por 
não medir esforços para a realização deste grande feito. Em seguida, foi 
apresentado e discutido o Orçamento de 2018, confirmando a necessidade do 
planejamento financeiro e a previsão orçamentária de todos os eventos. O 
Presidente ressaltou que o envolvimento dos filiados nos atos da FGERJ 
deveria ser mais efetivo. O Sr. Ricardo Batista solicitou que o problema em 
relação ao valor do boleto no sistema fosse solucionado, pois traz muitos 
transtornos à sua entidade. Orçamento aprovado por todos os filiados. Dando 
continuidade, apresentou-se o Código de Taxas aprovado pela diretoria. Com 
o encerramento da gratuidade das mensalidades em janeiro, os meses 
subsequentes de fevereiro, março e abril, retornaram a cobrança no valor 
antigo de R$ 200,00 (duzentos reais). O novo Código de Taxas apresenta a 
diminuição nas mensalidades para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e irá 
vigorar a partir do mês de maio. Isso ocorreu graças à redução dos gastos 
fixos da federação, e que pode diminuir ainda mais, caso o número de filiados 
aumente para o próximo ano. Também foi apresentada uma adequação que 
reduz os valores nas Normas de Transferência, tendo como referências as 
Transferências da CBG. O Presidente ressaltou que o Campeonato Estadual 
de Trampolim pode ser uma fonte de renda, para auxiliar à FGERJ na 
realização do Campeonato Brasileiro de Trampolim, devido ao grande número 
de participantes e ressaltou a importância da realização deste evento no RJ, 
inclusive por desonerar os clubes cariocas no que se refere a despesas com 
viagens a outros Estados. 
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As alterações propostas foram aprovadas pelos filiados, inclusive a alteração 
nos valores das taxas de transferências. Foi decidido que as alterações 
discutidas serão anexadas ao Código de taxas da FGERJ - 2018 e enviadas 
posteriormente aos filiados. Na sequência, foram apresentadas pequenas 
alterações em relação às Normas de Transferência. Houve a adequação em 
relação aos 120 (cento e vinte) a contar do último campeonato que 
representou o clube de origem, regra que está idêntica a da CBG. A retirada 
de dois artigos que eram repetidos e a inclusão do Torneio Regional e 
Nacional no processo de Transferência Transitória, que hoje é uma realidade 
nossa, antes não havia. Também foi aprovado em unanimidade. Dando 
continuidade à pauta, ficou decidido por unanimidade que o Regulamento 
Geral que está em vigor desde 2008 e necessita de muitos ajustes será 
discutido, alterado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária 
posteriormente. Ato contínuo, em Assuntos Gerais foi apresentado pelo 
presidente, uma proposta à CBG, com a vontade do empréstimo de alguns 
materias, por tempo determinado, explícito em contrato, sob a 
responsabilidade do transporte, seguro e zelo do Clube de destino e as 
contrapartidas que vão ser geradas para os filiados. Também foi discutida a 
questão das entidades inadimplentes e acordado que haveria negociação 
com estas entidades, bem como as quatro entidades que seguem serão 
desfiliadas de acordo com o Art. 17, § 3º., letra b do Estatuto da FGERJ. O 
artigo cita que o filiado que deixar de comparecer a três Assembleias 
consecutivas, com dívidas, entra em processo de desfiliação 
automaticamente. E ainda a Federação esta autorizada a continuar 
negociando as suas dívidas. São as seguintes entidades: Associação 
Educacional Plínio Leite, Academia Vida Ativa, ECOS e GRES Estação 
Primeira da Mangueira. A desfiliação das Entidades e a autorização para a 
negociação das dívidas foram aprovadas em unanimidade. Por fim, foi 
nomeada a Sra. Silvana Conte para o Departamento de Marketing da FGERJ 
e, ficando vago seu cargo de Assistente de Ginástica Aeróbica, foi indicado o 
Sr. Daniel Xavier, o que foi aprovado. Encerrados os itens da Pauta, e por ser 
a expressão fiel dos fatos ocorridos e sem mais nada a tratar, eu, Renata 
Teixeira, secretária da AGO, lavro a presente ata que vai assinada por mim e 
pelo presidente da AGO, Sr. Bruno Chateaubriand Diniz Weissmann. 
 
 

 Rio de Janeiro, 14 de abril de 2018. 
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