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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE PATINAGEM 
EM 14 DE MARÇO DE 2021 

 
Aos catorze dias de março de 2021, em atenção ao artigo 18 do Estatuto da Federação Gaúcha de 
Patinagem, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os filiados desta Federação, sendo que o 
Presidente, a Diretora Financeira, a secretária da Federação, a 1ª Suplente do Conselho Fiscal e o Sr. 
Vladimir Alcorte de forma presencial na Avenida Guaíba, 1080, Ipanema, Porto Alegre, sede 
administrativa da FGP, a Vice-presidente e os demais filiados convocados, de forma virtual, por meio da 
plataforma Zoom, pelo link  

https://zoom.us/j/91093965175?pwd=T1puYjJpN3cxNGhrQ05VLzBHNFRLUT09 
cuja lista de presenças emitida pela própria plataforma zoom, com os logins dos e-mails dos filiados pré-
cadastrados pelo link 

https://zoom.us/meeting/registrer/tEpf-qtrTwj9LGaTzfz1tGnKhpiwvCAScL 
se anexa à presente, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Prestação de contas 2020 – final 
da gestão 2017 a 2020; 2- Apresentação dos Protocolos dos Eventos Nacionais (março e abril/2021); 3- 
Apresentação da Diretoria da gestão 2021 a 2024; 4- Regimento de Taxas para 2021 com proposta de 
alterações; 5- Estabelecimento do Calendário 2021 – Eventos Oficiais e Copas de Clubes; 6- Assuntos 
gerais. Abertos os trabalhos as 9h14min, e de acordo com o artigo 26 do Estatuto da Federação Gaúcha 
de Patinagem, o atual Presidente da Federação instala a Assembleia e passa a presidi-la, convidando para 
secretariar a Diretora Financeira Andrea Costa Leindecker, que aceita o encargo. Antes de iniciar a reunião 
no tocante aos itens da Ordem do Dia, o Presidente José Luiz convidou todos os participantes para um 
momento de reflexão em função do momento que estamos vivendo relacionado a pandemia do 
Coronavírus e pelo fato de muitos presentes terem pessoas que foram contaminadas e, ainda, terem 
perdido entes queridos. Em atenção ao primeiro item da Ordem do Dia, foi convidado para a leitura do 
Parecer do Conselho Fiscal da Gestão 2017-2020, o Sr. Leandro Dias. Após a leitura do relatório não houve 
nenhuma ressalva ou manifestação e foi aberta a votação, sendo as contas do exercício de 2020 aprovadas 
por unanimidade, cumulando com esta decisão a aprovação das contas da gestão 2017 a 2020. O segundo 
item da Ordem do Dia, não se trata de matéria deliberativa, mas de informação acerca dos protocolos 
necessários para os atletas, técnicos, árbitros e demais participantes observarem, em relação aos Eventos 
nacionais, previstos quando da convocação para o período 26 de março de 2021 até 09 de abril de 2021, 
e agora adiado para período 23 de abril até 07 de maio de 2021. A Sra. Vera Striebel trouxe as informações 
que possui até o presente momento, esclarecendo os protocolos que serão adotados pela CBHP quando 
for possível a realização dos eventos oficiais. No terceiro item da Ordem do dia, o Sr. Presidente 
apresentou aos participantes, também em matéria informativa, a composição da Diretoria para o 
quadriênio 2021-2024, ficando assim composta: Presidente: José Luiz Brun Lazzaroni; Vice-Presidente: 
Vera Lucia Widniczck Striebel; Diretor Secretário: cargo vago; Diretora Financeira: Andréa Costa 
Leindecker; Vice-Diretora Financeira: Vera Lucia Widniczck Striebel; Diretora de Comunicação: Pyetra 
Rosa Schreiner; Diretores Técnicos por modalidade da Patinação: Hóquei sobre Patins: Antoni Menéndez 
Marigó; Hóquei In Line: Andre Luis da Silva; In Line: Juliano Kessler Wagner; Patinação Artística: Janaína 
Espindola; Diretores de Arbitragem por modalidade da Patinação: Hóquei sobre Patins: cargo vago; 
Hóquei In Line: cargo vago; In Line: cargo vago; Patinação Artística: Ana Paola de Oliveira Loeblein; e 
Diretoria Extraordinária do Cinquentenário da FGP: Leandro Nogueira Dias. Esta última diretoria foi criada, 
conforme previsão do artigo 49, XII, visto que em agosto de 2023 a Federação Gaúcha de Patinagem estará 
completando 50 anos, data marcante e para a qual deverão ser criados eventos e atividades esportivas e 
culturais para marcar a efeméride. Com esta convocação, já aceita pelo Sr. Leandro Dias, assume como 
titular do Conselho Fiscal, a primeira suplente, Sra. Camila Baptista Colombo, já que o Sr. Leandro, na 
qualidade de Diretor da Federação e, portanto, ordenador de despesas, fica impedido de fazer parte do 
referido Conselho. Os Diretores, cujos nomes não constaram da Ata da Assembleia Geral Ordinária do dia
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20 de dezembro de 2020, tem suas posses emitidas nesta data. Passado ao quarto item da Ordem do Dia, 
foi apresentado o Regimento de Taxas para o ano de 2021, cujo mantém os valores em praticamente 
todos os seus itens, com exceção dos itens 8 e 9, os quais foram majorados para a situação APÓS o prazo 
de inscrições, em 50% (cinquenta por cento), como ocorre analogamente nos demais casos de inscrições 
após o prazo definido para a inscrição em eventos oficiais desta Federação. Após, foi trazido pelo Sr. 
Presidente a situação do item 6 do Regimento de Taxas, que versa sobre a Taxa de Transferência de Atleta 
dentro da Temporada, visto que, a temporada de 2020, pelas suas características excepcionais em razão 
das questões sanitárias, provocou algumas mudanças de atletas em relação aos clubes aos quais estavam 
vinculados no início da mesma. Do ponto de vista prático, houve cinco (5) transferências aos longo do 
ano, sendo que para uma foi emitido e quitado o respectivo boleto, e, as demais quatro (4), já na 
administração da atual gestão, também foram emitidos os respectivos boletos, mas, alguns clubes 
solicitaram, em razão do exposto acima, que as mesmas fossem perdoadas. Em se tratando de taxas 
aprovadas por Assembleia Geral, foi retornado aos clubes que esta matéria somente poderia ser 
modificada pelo mesmo colegiado. Assim, posto em votação o assunto, foi decidida a isenção das taxas 
de transferência de atleta em 2020, cujo resultado da votação foi de 73,33% em favor da isenção. 
Adicionalmente foi colocado em votação se este item de taxa de transferência de atleta deveria ser 
mantido ou não no Regimento de Taxas, cujo resultado da votação foi de 56,25% em favor da retirada 
deste item do Regimento de Taxas. Ainda dentro deste tópico da Ordem do Dia, foi exposto pela Sra. Ana 
Paola, Diretora Arbitral, a necessidade de que seja estabelecida a cobrança para a utilização pelos clubes 
em suas Copas do sistema Rollart. Esclareceu como é realizada a aquisição das licenças, sendo despesa 
das Federações Estaduais, além de envolver a utilização do equipamento onde as licenças estão 
instaladas, bem como da necessidade de um “data operator” para utilização do sistema. Foi aberta a 
votação e por unanimidade os clubes votaram pela inclusão deste item no Regimento de Taxas. Nova 
votação foi aberta para este assunto no sentido de constar no Regimento de Taxas de 2021 ou 2022 e os 
clubes decidiram pela inclusão da respectiva taxa no ano de 2021 com 75% dos votos. Posteriormente foi 
aberta a votação para o valor desta taxa e ficou definido que a diária é de R$ 150,00 para eventos de até 
dois (2) dias e a partir do terceiro (3º) dia o valor da diária para uso do equipamento será de R$ 100,00, 
sem prejuízo do valor anterior, somando-se ao mesmo, incluindo licença e operador, cujo resultado da 
votação se deu por unanimidade. Por fim, a votação de aprovação do Regimento de Taxas 2021, com as 
alterações supra, foi unânime. Ao passar para o quinto item da Ordem do Dia, e, considerando todas as 
conhecidas e as incertas dificuldades sanitárias pelas quais passamos, atingindo de maneira direta a 
possibilidade de treinos e desenvolvimento da Patinação Artística, em razão da pandemia do COVID-19, a 
projeção de um calendário para o ano de 2021 é uma tarefa muito imprecisa. Mesmo assim, a FGP 
trabalha com a perspectiva de realizar o Campeonato Gaúcho de Patinação Artística no período 
compreendido entre 19 e 24 de maio, em local ainda a ser definido. Alguns clubes se manifestaram no 
sentido de que não é possível agendar seus eventos (Copas) neste momento. Por fim, em atenção ao 
sexto é último item da Ordem do Dia, passou-se para os assuntos gerais. A Sra. Ana Paola informa que 
será publicada nova versão do regulamento de iniciantes e novatos. Vários clubes se manifestaram sobre 
os impactos desta alteração e, após amplo debate, foi decidido que o assunto seria posto em votação. Foi 
decidido por 60% dos votos que o Regulamento será adotado já em 2021, sendo o que mesmo será 
divulgado no dia 15/03/2021. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião as 11h41min, cuja 
ata vai assinada pelo Presidente e por mim, Andrea Costa Leindecker, secretária da Assembleia, 
acompanhada do relatório das presenças da plataforma zoom, bem como do resultado das deliberações 
gerados pela mesma plataforma, cujo id do mesmo é: 91093965175_2021-03-14_PollReport.cs. 
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