
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 13 DE JANEIRO DE 2016, no Clube Português do 

Recife 

 

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis em segunda convocação às 19h e 3º 

min.,reuniram-se a Nova Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo, os Técnicos, Árbitros e 

Associados da ANMPE, na piscina do Clube Português, para atender ao edital de Convocação 

expedido pela nova Presidente Fátima Barros Martins, em 09/01/2016. Foi secretariada pela 

associada Sr.ª Vera Lúcia Mascarenhas Leite.Para direcionar a assembleia o Sr. Márcio Roberto 

Soares (dir. Financeiro), deu início apresentando a nova Presidente, que agradeceu a confiança 

dos votos dos associados e apresentou os integrantes da diretoria de 2016.Dando 

continuidade o dir. Financeiro apresentou o Calendário 2016, para análise e aprovação, os 

possíveis Locais de Competições, um Doc. De Protesto de R$ 1.013,00, que será investigado 

pela diretoria, o Saldo atual da ANMPE de R$ 753,00(entregue peloex-Presidente Euclides 

Tavares) e explanou todas as possíveis despesas futuras da ANMPE (MEDALHAS, 

AMBULÂNCIA, FRUTAS, ALUGUEL DE PISCINA, ARBITRAGENS, TRANSPORTE, ENCARGOS, 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,SITE , MATERIAIS DE ESCRITÓRIO e  AUXILIAR  de 

balizamento e alimentação do site).Objetivando a melhor utilização dos recursos, foi sugerida 

por mim, Vera Lúcia Mascarenhas, a substituição da entrega de medalhas pela emissão de 

Diplomas/Certificados.  Após discussão e votação unanime, foi decidida a realização da citada 

substituição para provas individuais nas4 Etapas dos Circuitospara os Atletas MASTER (tal 

decisão poderá ser revisada em caso de mudanças na disponibilidade de recursos). A 

premiação com medalhas permanece para os atletas Master INICIANTE em competições 

individuais e para todos os atletas em Competições deREVEZAMENTO. Ficou mantida a entrega 

dos TROFÉUS nas premiações de final de ano para os TRÊS(3)primeirosMelhores e adicionada a 

entrega de MEDALHAS Especiais para o 4º, 5º, 6º, 7º e 8º Lugares de cada categoria. Foi 

sugerido queas competições fossem realizadas preferencialmente pela manhã e que fossem 

determinados e divulgados os horários previstospara início de cada prova, facilitando 

comparecimento dos atletas. Foi decidido que as Fichas de Inscrições para cada Etapa das 

Competiçõespermaneceriam as Mesmas.A Presidente sugeriu que os Árbitros fossem 

Valorizados pelos atletas/associados e para isso pediu que todos os Árbitros usassem um 

CRACHÁ com seus nomes, pois seriam Avaliados pelos Atletas, para receberem uma 

homenagem ao final de cada Competição, e no Final do Ano. Em contrapartida, os Árbitros 

precisariam ser preparados para serem avaliados e com isso,melhorar seu desempenho  para 

obter  enriquecimento profissional.Dando continuidade, os valores da Anuidadede 2016, 

Inscrições nas etapas e provas ficou decidido que NÃO haveria acréscimo, permanecendo o 

mesmo valor de 2015 até o meio do ano, onde os valores serão reavaliados para o 2º 

semestre. Com esta medida, os técnicos e associados trabalhariam para aumentar o nº de 

Associados.Foi criado um critério no Regulamento Geral, dizendoque : Os nadadores 

INICIANTES que Competiram em Anos Anteriores, não mais serão INICIANTES em 2016 e 

atletas masculinos que obtiveram no nado Crawl o tempo de 32”e feminino o tempo de 35”, 

também não serão INICIANTES em 2016. O técnico Francisco Camello,sugeriu mudanças nos 

Índices Técnicos ultrapassados e nas premiações para atletas com Melhor ÍndiceTécnico do 

Ano e seu Técnico. Foi ressaltado o prazo para entrega das Fichas das competições pelos 

Técnicos e Prazos dos Atletas para seu Técnico, para que tenhamos um bom andamento das 



organizações das competições.Também foi destacada a necessidade de conseguirmos 

Patrocínio e Parcerias para melhorar a Qualidade das Medalhas e Troféus, e do Capital da 

ANMPE, isso atravésda Divulgação e promoção de nossas atividades por meio da comunicação 

informal (boca a boca), em mídias sociais e Transmissão Via Rádio, fortalecendo a construção 

de um PROJETO levantador de verbas e possibilitando Fomentação  do Esporte.Foi sugerido a 

volta da Carteirinha do Associado, para isso foi solicitado a entrega da Ficha de Cadastro com 2 

fotos, xerox do RG,CPF e exame Cardiológico 2016, de Todos os AtletasPor fim, ficou acertado 

que seria avaliado a necessidade da utilização do Placar Eletrônico em todas as Competições,  

para que não haja desperdício de recursos.E como mais nada foi dito e acrescentado a 

Presidente deu por encerrada a reunião às 21h e 30 min., agradecendo a presença de todos e 

determinou a Secretária Vera Lúcia Mascarenhas Leite a lavratura da Ata que será assinada 

pela Presidente, Secretária e Diretor Financeiro e por todos que estiveram presentes, para 

posterior registro em Cartório de Registro de Títulos e Documentos desta Capital, para que 

surta os efeitos legais. Recife, 13 de Janeiro de 2016. 

 

_______________________________________ 

Fátima Barros Martins 

PRESIDENTE 

 

_______________________________________ 

Vera Lúcia Mascarenhas Leite 

SECRETÁRIA 

 

________________________________________ 

Márcio Roberto Soares 

DIRETOR FINANCEIRO 


