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DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2019
Aos sete dias do mês de abril de 2019, 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:10/2019 com o credenciamento a partir das 08:00h e abertura às
9:00h. O Presidente Bruno Chateaubriand Diniz Weissmann deu início à
assembleia em segunda convocação às 9:00h, 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 Luisa
Parente, Filiada da ginástica artística (GA) da FGERJ representante
credenciada, pelo Clube de Regatas do Flamengo. 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). O Presidente registrou a
presença dos assistentes técnicos, Gisele da Matta (GR), Haroldo Mota (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 e presentes com direito a voto as seguintes entidades e seus
representantes: A. M. Ribeiro e Silva Ginástica ME (GIRO) - Juliana Ribeiro,
Associação Atlética Banco do Brasil Tijuca - Gladis Barão, Associação de
Ginástica Happy Gym - Gisele Da Mata, Associação Meio Ambiente Respeito
e Esporte - ONG MARE - Suzana Thomas, Clube de Regatas do Flamengo Luisa Parente, F. C. V. Pedrosa Ginástica Artística Gemini de Araruama Orlando Sant’Anna, Fluminense Football Club - Ricardo Batista, Sociedade de
Cultura e Vigor Físico do Rio de Janeiro Ltda. - Tatiana Figueiredo, Sociedade
Ramires de Incentivo ao Esporte LTDA/CER - Ramiro Lima, Grajaú Tênis
Clube - Caroline Gaigher. O presidente ressalta o agradecimento a Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro e a Subsecretaria do Legado Olímpico Sra.
Patrícia Amorim pelo apoio com as instalações da Arena 3 para a realização
desta AGO. O Presidente registrou a presença do convidado Henrique Motta
que é coordenador da CBG, e prestará auxilio como voluntario a esta AGO.
Feita a leitura da ATA anterior, ao término a afiliada Andrea João Ltda, pede a
palavra para primeiro confirmar se tem direito a voz, confirmada pelo
Presidente, sugere a transmissão da AGO, sendo esclarecida pelo Presidente
que não há nenhum impedimento legal, apenas a FGERJ hoje não dispõe de
meios mas deixa aberto a qualquer filiado para esta ação. Colocada em
votação a ATA anterior, aprovada por unanimidade. Ato continuo, foi
convidada Sra. Juliana Ribeiro, membro do Conselho Fiscal, para apresentar
o parecer da prestação de contas 2018, na ausência justificada do Presidente
do Conselho Marco Monteiro. O Parecer foi favorável à aprovação de contas,
sendo enfatizada a importância da manutenção da consultoria contábil da
Federação. O Presidente reconhece a relevância dos serviços de
contabilidade e informa que agora os balancetes se encontram publicados na
página oficial da FGERJ para maior transparência e que a FGERJ não possui
déficit.
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Esclarecidas as dúvidas da filiada Andrea João Ltda quanto a metodologia de
avaliação das contas bem como atualização e transparência das informações
no site, o Presidente justificou a não utilização ainda de auditoria externa em
função de custos, mas assim que for possível também é a favor. Foi colocada
em votação e aprovado por unanimidade as contas da FGERJ-2018. A Prof.ª
Isabel registrou a entrada das filiadas: MV1, Associação de Ginástica Happy
Gym, Grajau Tênis Clube e o Diretor de GAM, Nei Lopes. O Presidente
passou à apresentação do relatório de atividades de 2018, cursos,
campeonatos, eventos realizados, inclusive com a CBG. Ao final, um
agradecimento especial aos apoiadores da FGERJ: Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro, Subsecretaria do Legado Olímpico, Rappanui, Rosatom,
Instituto Diálogo Euro Brasil, Embelleze, Lagheto Stilo, Rastropop, Furnas,
LonArte, Two Lights. Passou-se ao item orçamento 2019. Apresentada a
previsão mensal de receitas e despesas. Assim como código de taxas,
mantendo-se todos os valores de 2018, incluindo a mensalidade de filiados
em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). O Regulamento geral da FGERJ
deverá ser revisado oportunamente em nova AGO acolhendo todas as
alterações necessárias decorrentes dos nossos estatutos federativos e
confederativos. O filiado CRF propôs em votação o acolhimento do
regulamento geral 2019 da CBG em detrimento ao atual obsoleto da FGERJ
até que se atualize um próprio da FGERJ, ressalvando os prazos e
documentos próprios existentes como por exemplo o calendário. Finalizando
foi apresentado e aprovado o planejamento de atividades e o calendário
oficial da FGERJ 2019. Em assuntos gerais, o filiado FFC colocou em
discussão para a diminuição dos valores de transferências. Proposta a
redução em 50% dos valores específicos de transferência. Aprovados por
maioria de votos com o único voto contra da filiada FCV Pedrosa Ginástica
Artística GEMINI. Ainda em assuntos gerais foram discutidos e esclarecidos
os procedimentos de secretaria da Federação que serão repassados em Nota
oficial em seguida a esta assembleia. Encerrados os itens da Pauta, e por ser
a expressão fiel dos fatos ocorridos e sem mais nada a tratar, eu, Luisa
Parente, secretária da AGO, lavro a presente ata que vai assinada por mim e
pelo presidente da AGO, Sr. Bruno Chateaubriand Diniz Weissmann e
gravada em áudio estando o arquivo à disposição dos filiados.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2019.
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