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ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MASTERS
DE NATAÇÃO INICIADA AOS 23 DE ABRIL DE 2016 E ENCERRADA DIA 4 DE
JUNHO DE 2016
Aos vinte e três dias do mês abril de dois mil e dezesseis às 16h30min em segunda e
última convocação, reuniram-se os associados da ABMN, quites com a anuidade,
conforme lista de presença, no Complexo Aquático da UNISUL, situado a Avenida das
Maracanãs s/n – na cidade de Palhoça, Santa Catarina, para deliberarem sobre os pontos
de pauta constante na convocação: 1) Balanço Geral e Relatório Anual da Diretoria,
referentes ao ano de 2015; 2) Orçamento Programa para o ano de 2016 ; 3) Parecer do
Conselho Fiscal sobre o Balanço Geral 2015; e 4) Assuntos Gerais. Iniciada a reunião a
Presidente da ABMN, Helane Quezado de Magalhães, agradeceu o comparecimento dos
presentes e ateve-se ao primeiro item da Pauta – Balanço Geral e Relatório Anual da
Diretoria, referentes ao ano de 2015. Após a sua explanação sobre o Balanço Geral, os
presentes à reunião pediram que a Assembleia ficasse em aberto e tivesse continuidade
na próxima competição, pois consideraram o número de participantes reduzido para
manifestação quanto a prestação de contas da ABMN. Colocada em votação, a proposta
foi aprovada por unanimidade, ficando a continuação da Assembleia marcada para a
etapa de Campinas, São Paulo, quando da realização da XXIII Copa Brasil Masters de
Natação, prevista para os dias 4 e 5 de junho do presente ano. Tal fato foi devidamente
anunciado aos atletas, no dia 24 de abril, durante o campeonato em curso. Em
Convocação datada de quatro de maio de dois mil e dezesseis e amplamente divulgado, a
ABMN convocou os sócios, em dia com a anuidade 2016, a participar da continuação da
AGO, às 16h em primeira convocação e às 16:30h em segunda e última convocação, do
dia 4 de junho, nas dependências do Tênis Clube de Campinas. A chamada para a AGO
foi feita durante a competição. Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezesseis
às 16h30min em segunda e última convocação, reuniram-se os associados da ABMN,
quites com a anuidade, conforme lista de presença, para a continuação da AGO visando a
prestação de contas da Diretoria da ABMN, iniciada aos vinte e três dias do mês abril de
dois mil e dezesseis, no Complexo Aquático da UNISUL, em Palhoça, SC. Dando
continuidade os presentes elegeram como o presidente e secretária da AGO, a presidente
e a diretora financeira da ABMN, Helane Quezado de Magalhães e Ana Grace Gomes,
respectivamente. Com a palavra a presidente Helane Quezado de Magalhães agradeceu
a presença de todos e após ler os Editais de Convocação aos Associados, datados de 23
de abril e quatro de maio de dois mil e dezesseis, respectivamente, passou a palavra ao
presidente do Conselho Fiscal, Cesar Sobral, que fez uma análise sobre o primeiro item,
Balanço Geral , comentando que de acordo com os números a ABMN teve um Resultado
considerado como Superavit de R$ 82.081,87, elevando assim seu Patrimônio para R$
274.035,90. Lembrando que a associação não tem fins lucrativos. Não tendo
questionamento sobre o item, passou-se ao Relatório Anual da Diretoria. O Diretor
Técnico Aécio Amaral, iniciou sua fala, fazendo menção as sedes das competições de
2015, Porto Alegre, João Pessoa, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro, motivo do sucesso de
adesão por parte dos atletas. Também mencionado o apoio dessas sedes na qualidade
dos eventos, garantindo o bem estar e a satisfação dos atletas. Quanto a premiação das
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equipes, o Diretor ponderou que está sempre sendo analisado novos critérios visando
atender as expectativas das equipes, incentivando-as a procurar trazer mais e mais
atletas, gerando a sadia competição entre eles. Na sequencia a Diretoria Financeira
apresentou seu Relatório informando que atendeu as solicitações do pelo Conselho
Fiscal, quanto ao melhor detalhamento da descrição das despesas/receitas e quanto a
publicação da evolução patrimonial. Com relação à Diretoria Secretária esta mencionou
as matérias do Informativo, e que as secretárias na sede da ABMN, estavam sempre
atentas ao bom andamento das Secretaria, bem como ao atendimento dos atletas, seja
por telefone, e-mail ou mesmo pessoalmente. Não havendo perguntas por parte dos
presentes, passou-se ao item 2 da pauta – Orçamento Programa para o ano de 2016. A
Diretora Financeira teceu esclarecimentos sobre as receitas e despesas da Associação,
bem como apresentou os valores de anuidade e inscrição nas etapas tanto para
associados e não associados que são sempre divulgados pela ABMN em seu site e
constam do Regulamento do Circuito; não havendo questionamentos passou-se ao item 3
– Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Geral 2015. A presidente da ABMN leu o
parecer assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal, que aprovava as contas do
exercício de 2015. O Presidente do Conselho Fiscal voltou à palavra ressaltando alguns
itens do Relatório do Conselho Fiscal, referentes a solicitação de esclarecimentos, quanto
ao entendimento da descrição das despesas e acrescentou que a equipe demonstrou
preocupação com o equilíbrio das contas da ABMN. Colocado em votação, o parecer foi
aprovado por unanimidade. Passou-se ao item 4– Assuntos Gerais, não tendo nenhum
assunto mais a ser tratado, eu Ana Grace Gomes, secretária da Assembleia, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e pela presidente da Assembleia.
Campinas/SP, 4 de junho de 2016.
Helane Quezado de Magalhães
Presidente da Assembléia Geral Ordinária e da Associação Brasileira de Masters de
Natação
Ana Grace Gomes
Secretária da Assembléia Geral Ordinária e Diretora Financeira da Associação Brasileira
de Masters de Natação
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