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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE MASTERS DE NATAÇÃO
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às vinte horas, em
CARÁTER EXCEPCIONAL devido à pandemia do COVID-19 de forma VIRTUAL
através da plataforma GOOGLE MEET, a Sra. Helane Quezado de Magalhães,
Presidente da Associação Brasileira de Masters de Natação (ABMN), fez a primeira
chamada da Assembleia Geral Ordinária, devidamente convocada para esta data e
horário,

conforme Edital

divulgado

através da

imprensa

escrita,

e

do

site

https://www.abmn.org.br, e de edital de convocação enviado para todos os associados e
devidamente publicado, na forma determinada por lei, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
1. Tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Geral;
2. Deliberar sobre o Balanço Geral e Relatório Anual da Diretoria referente ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019;
3. Autorizar ou não o Orçamento Programa para o exercício do ano de 2020; e,
4. Assuntos Gerais.
Não havendo quórum mínimo determinado pelo Estatuto, a Presidente da ABMN a Sra.
Helane Quezado de Magalhães determinou que a 2ª chamada será feita às 20h30. Em
seguida verificou-se o quórum necessário, informando que todos os presentes estavam
em condições de voto mediante a quantidade de associados à ABMN.
Exatamente às 20h33, a Presidente da ABMN, Sra. Helane Quezado de Magalhães
agradeceu a presença de todos e anunciou as presenças, conforme lista de presença
que faz parte da presente ata, compondo este documento para fins legais.
Por questão de ordem, a própria presidente, Sra. Helane Quezado de Magalhães, é
quem irá presidir os trabalhos e a partir desse momento referido nesse documento na
qualidade de Presidente da Assembleia Geral Ordinária.
Em seguida, a Presidente da Assembleia, abriu a reunião agradecendo a presença de
todos e propôs ao plenário o nome da advogada Luiza de Sant’Ana Leal (OAB/SP nº
ENTIDADE OFICIAL DOS ESPORTES AQUÁTICOS MASTERS NO BRASIL

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE
DESPORTOS
AQUÁTICOS

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE NATATION

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MASTERS DE NATAÇÃO
Av. Treze de Maio, 23 salas 739/740/741 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP:20031-007
Telefone: +55 (21) 2240-8591 Telefax: +55 (21) 2532-5948
Site: www.abmn.org.br - E-mail: abmn@abmn.org.br
CNPJ: 29.411.683/0001-51 Inscrição Estadual: isento Inscrição Municipal: 300.260-8

430.671) para secretariar a referida Assembleia Geral Ordinária. Não havendo nenhuma
manifestação contrária, foi aprovada por unanimidade a indicação.
Prestando esclarecimento, o Assessor Jurídico da ABMN, Sr. Marcelo Jucá Barros,
afirmou ser necessário, já que a Assembleia ocorre de forma virtual, que todas os
associados em dia com a anuidade 2020 mandem um e-mail com seus respectivos
votos até o fim da Assembleia Geral Ordinária.
Ato contínuo, a Presidente da Assembleia iniciou os trabalhos às 20h39 com a leitura do
edital de convocação, dando continuidade aos trabalhos pela ordem do dia:
Item (1) da Ordem do Dia: Tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal
sobre o Balanço Geral;
Assim feito, com a palavra o Presidente do Conselho Fiscal, apresentou o parecer do
Conselho Fiscal contendo avaliação das receitas e das despesas da ABMN no ano de
2019, a evolução patrimonial de 2012 até o corrente ano, demonstrando que o
patrimônio da ABMN tem variado anualmente com uma evolução patrimonial
significativa. Demonstra que a associação vem se mantendo com uma receita bastante
satisfatória.
Por fim, o parecer do Conselho Fiscal aprovou sem ressalvas as contas do exercício de
2019 da ABMN.
Sem manifestação de nenhum associado, a Presidente da Assembleia dá continuidade
a ordem do dia.
Com a palavra a Presidente da Assembleia faz a leitura do Item (2) da Ordem do Dia:
Deliberar sobre o Balanço Geral e Relatório Anual da Diretoria referente ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019;
Passando ao segundo ponto da ordem do dia, a Presidente da Assembleia passa a
palavra ao Sr. Aécio Amaral, diretor técnico da ABMN, que explicou que no ano de 2019
houve 4 (quatro) campeonatos oficiais da ABMN (Curitiba, Ribeirão Preto, Recife e
Uberlândia) e 2 (dois) campeonatos não oficiais da ABMN (Natal e Brasília).
Ressaltou, ainda, que no Campeonato Mundial, os nadadores brasileiros fizeram
sucesso.
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Nesse sentido, alegou que pela primeira vez a natação master do Brasil pôde participar
da premiação dos melhores nadadores do Brasil no Troféu Best Swimming e isso,
inclusive, trouxe a maior polêmica do ano de 2019, já que os critérios que a ABMN
adotou para selecionar os 6 (seis) nadadores que seriam os indicados da ABMN para o
Best Swimming, sendo que seguiu o critério de resultado mais importante do ano. No
caso da ABMN o resultado mais importante do ano foi conseguido no Campeonato
Mundial, mas deixaram de indicar grandes resultados que ocorreram fora do Mundial.
Isso foi pouco discutido porque receberam essa incumbência 2 (dois) dias antes para
escolher os indicados e o painel de especialista escolheu Djan Madruga no masculino e
Nora Ronai no feminino.
Sendo assim, em 2020 decidiram que nos próximos anos escolherão o melhor nadador
do Brasil seguindo os próprios critérios, sendo ele quem tem o melhor resultado,
independente do Mundial.
Sr. Carlos Augusto Carvalho se posiciona como favorável a esta decisão.
Com a palavra a Presidente da Assembleia, passa a palavra ao diretor da secretaria, Sr.
Edmundo Nesi, que alegou que contrataram nova secretária para cobrir a funcionária
Elizete que entrou em licença médica em 2019.
Além disso, alegou que a diretoria tomou decisão de forma conjunta de fazer divulgação
no site e redes sociais, bem como a revisão do cadastro de associados, tendo em vista
que tinha muitos registros duplicados, iniciaram a transmissão ao vivo via Facebook de
2 (duas) etapas do Campeonato Brasileiro e o Campeonato do NNECO.
Sr. Edmundo Nesi, então, afirmou que diretoria presta apoio administrativo em todas as
competições realizadas pela ABMN e todas as orientações foram seguidas à risca em
2019.
Com a palavra a Sra. Ana Grace Gomes, diretoria financeira, se colocou à disposição
para tirar dúvidas de qualquer associado.
Sr. Assis Bezerra, vice-presidente da ABMN, diz que não tem nenhuma consideração a
fazer.
Com a palavra a Presidente da Assembleia, fez algumas alegações, esclarecendo que
há a premiação do top 10 FINA, que é tirado em cima do top 10 BRASIL, e o Troféu
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Maria Lenk para quem bate recordes. Todas as premiações estão prontas, apenas
aguardando logística para entrega.
Acrescentou que mais duas associações (Sergipe e Rio Grande do Norte) passaram a
fazer competições dentro do sistema ABMN.
Sr. Aécio Amaral se manifestou para esclarecer que quem não usa o sistema ABMN
precisa fazer tudo isso de forma manual, o que facilita erro, principalmente de digitação.
Por fim, a Presidente da Assembleia agradece ao apoio de toda Diretoria e atletas.
Com a palavra a Presidente da Assembleia faz a leitura do Item (3) da Ordem do Dia:
Autorizar ou não o Orçamento Programa para o exercício do ano de 2020;
A Presidente da Assembleia passa a palavra ao Sr. Cesar Sobral apresentou a previsão
orçamentária preparada pela diretoria em dezembro de 2019 para o ano de 2020, que
previa uma receita de 405 mil reais (quatrocentos e cinco mil reais) durante o ano, uma
despesa de mais ou menos 400 mil reais (quatrocentos mil reais), portanto, um
superávit de 6.620 mil reais (seis mil e seiscentos e vinte reais). Esses valores
considerando que não teríamos o ano atípico que tivemos.
O assessor jurídico da ABMN, Dr. Marcelo Jucá Barros, esclareceu que a prestação de
contas se deu em outubro tendo em vista a pandemia do COVID-19 atrasou as
formalidades.
Com a palavra a Presidente da Assembleia faz a leitura do Item (4) da Ordem do Dia:
Assuntos Gerais;
Com a palavra a Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Presidente da ABMN, Sra.
Helane Quezado de Magalhães, esclareceu que a pandemia fez com que competições
fossem canceladas.
Passando a palavra ao Sr. Cesar Sobral, que se manifestou preocupado, já que eles
vinham trabalhando não tendo prejuízo na associação até 2019 e, portanto, sugere que
conversem sobre a realidade atual e o futuro da associação em 2021.
Dando continuidade, Sr. Cesar Sobral apresentou o demonstrativo de “Previsão x Real
2020”, demonstrando que a ABMN deve fechar o corrente ano com menos 71 mil reais
(setenta e um mil reais) e sem o superávit de 6 mil reais (seis mil reais), já que não
tiveram nenhuma competição e, consequentemente, quase nenhuma receita.
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Alegou, ainda, que as despesas precisaram ser equacionadas e que o caixa da ABMN
em 2020 tem previsão de fechar dezembro com 216 mil reais (duzentos e dezesseis mil
reais).
Dando continuidade à apresentação, demonstrou a situação atual da associação em
2019, bem como apresenta os desafios de 2020 diante da pandemia do COVID-19,
frisando que as inscrições do campeonato de Santos virarão débitos já que não ocorreu
a competição, sendo que os participantes que pagaram a inscrição terão um crédito
junto a ABMN.
Sr. Carlos Roberto da Silva se manifestou dizendo achar importante a apresentação do
Sr. Cesar Sobral, bem como sugeriu que o Sr. Cesar grave um áudio com o
demonstrativo apresentada para ser publicado no site da ABMN como forma de
incentivo aos associados.
Sr. Carlos Augusto Carvalho se manifestou concordando com Sr. Cesar Sobral, mas diz
que cabe a cada um fomentar a natação master em suas respectivas cidades e equipes.
A Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos às 22h24, reiterando os
agradecimentos a todos os presentes.
Eu, Luiza de Sant’Ana Leal, advogada inscrita na OAB/SP sob número 430.671, redigi a
presente ata que vai assinada por mim, pelo Assessor Jurídico da ABMN, Sr. Marcelo
Jucá Barros e Presidente da Assembleia Geral Ordinária e também Presidente da
Associação Brasileira de Masters de Natação, Sra. Helane Quezado de Magalhães. As
demais presenças constam na lista de presença anexa.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2020.
Helane Quezado de Magalhães
Presidente da Assembleia Geral Ordinária e da Associação Brasileira de Masters de Natação

Marcelo Jucá Barros
Assessor Jurídico da Associação Brasileira de Masters de Natação

Luiza de Sant’Ana Leal
Secretária da Assembleia Geral Ordinária
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