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ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MASTERS
DE NATAÇÃO REALIZADA AOS 12 DE ABRIL DE 2019 E ENCERRADA DIA 8 DE
JUNHO DE 2019
Aos doze dias do mês abril de dois mil e dezenove às 16h30min em segunda e última
convocação, reuniram-se os associados da ABMN, quites com a anuidade, conforme lista
de presença, no Clube Curitibano, localizado à Av. Presidente Getúlio Vargas nº 2857,
Água Verde, na cidade de Curitiba, Paraná, para deliberarem sobre os pontos de pauta
constante na convocação: 1) Balanço Geral e Relatório Anual da Diretoria, referentes ao
ano de 2018; 2) Orçamento Programa para o ano de 2019; 3) Parecer do Conselho Fiscal
sobre o Balanço Geral 2018; 4) Apresentação do parecer do Conselho Fiscal sobre a
prestação de contas da obra emergencial na sede da ABMN e 5) Assuntos Gerais. Iniciada
a reunião a Presidente da ABMN, Helane Quezado de Magalhães, agradeceu o
comparecimento dos presentes e antes de iniciar sua explanação sobre o primeiro item da
pauta, os poucos presentes à reunião pediram que a Assembleia ficasse em aberto e
tivesse continuidade na próxima competição, pois os itens da reunião envolvem além da
prestação de contas da administração da ABMN, a prestação de contas da obra
emergencial da sede, com valores razoavelmente altos, para serem aprovados por um
número mínimo de atletas. O presidente do Conselho Fiscal, Cesar Sobral, pediu a
palavra e se manifestou favorável a proposta, que colocada em votação foi aprovada por
unanimidade, ficando a continuação da Assembleia marcada para a etapa de Ribeirão
Preto, São Paulo, quando da realização do XXIV Torneio Aberto Brasil Masters de
Natação, previsto para os dias 8 e 9 de junho do presente ano. Tal fato foi devidamente
anunciado aos atletas, nos dias 13 e 14 de abril, durante o campeonato em curso. Em
comunicado datado de treze de maio de dois mil e dezenove e amplamente divulgado, a
ABMN convocou os sócios, em dia com a anuidade 2019, a participar da continuação da
AGO, logo após o encerramento da etapa do XXIV Torneio Aberto do dia 8 de junho, nas
dependências da RECRA. A chamada para a AGO será feita durante a competição. Aos
oito dias do mês de junho de dois mil e dezenove 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 doze dias do mês abril de dois mil e dezenove, no Clube Curitibano,
em Curitiba, Paraná. 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 o Edital de
Convocação e o Comunicado aos Associados, datados de doze de março e treze de maio
de dois mil e dezenove, 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$ 63.339,54, elevando assim seu Patrimônio para R$ 462.723,73.
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, agradecendo ao árbitro Geral Guilherme Kohn pela boa condução da arbitragem
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nos anos de 2017 e 2018 e comunicando que em 2019 não teríamos mais a presença do
árbitro geral específica nas etapas. Atendendo a pedidos de alguns sócios a Diretoria
passou a incluir no corpo do Certificado de Revezamento Top 10 Fina, emitido pela
ABMN, a relação dos atletas que dele participaram, facilitando a identificação nos
registros de cada atleta. Outro ponto atendido foi com relação a distribuição das provas
nas etapas Copa Brasil e Torneio Aberto. Foi mencionado também a boa aceitação da
premiação do Campeonato de Revezamentos, premiando sempre a equipe vencedora da
etapa e a campeã geral do Circuito. A Presidente da ABMN, respondendo pela Diretoria
Secretária, mencionou a dedicação da ex-Diretora Elaine Romero, tanto no desempenho
das suas funções, quanto no acompanhamento mais amiúde da Secretaria da ABMN,
durante as obras de reformas das salas. Anunciou na sequência que em breve seria
indicado o titular da pasta. Passando ao item 2 da pauta – Orçamento Programa para o
ano de 2019, 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 2018. A presidente da ABMN
leu o parecer assinado pelo Presidente do Conselho Fiscal, que aprovava as contas do
exercício de 2018. Colocado em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
Passou-se ao item 4 - Apresentação do parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de
contas da obra emergencial na sede da ABMN. De posse da palavra, o Conselheiro Fiscal
César Sobral apresentou o Relatório Conclusão Obra Salas ABMN, com dados
técnico/financeiro da obra, datado de sete de abril de dois mil e dezenove, com descrição das
melhorias efetuadas, inclusive com fotos das salas, já com o retorno da Secretaria. Na
oportunidade e concluindo usa explanação, recomendou aquele Conselho que fosse dada
uma autorização à Diretoria para fazer um levantamento das necessidades e dos respectivos
valores visando a adequação dos novos ambientes (almoxarifado, sala de reunião, sala de
recepção e das secretárias). Entendendo que um valor de R$10.000,00(dez mil reais) seja
suficiente para a adequação das salas pós reforma. Colocado em votação, a Assembleia
aprovou o Relatório Conclusão, autorizou o levantamento das necessidades pela Diretoria,
bem como o valor de R$10.000,00(dez mil reais) para adequação das salas. Passou-se ao
item 5 – 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.
Ribeirão Preto/SP, 8 de junho de 2019.
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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