
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 

FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA 
 
 
 
 
 
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 

ás 14h na sede da Federação Aquática Paulista, o Dr. Marcelo Luis 

Biazoli, Presidente da Federação Aquática Paulista, fez a primeira 

chamada da Assembléia Geral Ordinária, devidamente convocada para 

esta data e horário, conforme Edital divulgado através da imprensa 

escrita, e do site www.aquaticapaulista.org.br, e de edital de 

convocação enviado via correio para todas as entidades filiadas. Não 

havendo quórum mínimo determinado pelo Estatuto, o Presidente Dr. 

Marcelo Luis Biazoli determinou que a 2ª chamada será feita às 15h00, 

em seguida verificou-se o quórum necessário, informando que todos os 

presentes estavam em condições de voto mediante a quantidade de 

entidades filiadas a Federação. Exatamente às 15h00, já em 2ª 

chamada, o Presidente Dr. Marcelo Luis Biazoli agradeceu a presença 

de todos e anunciou as presenças, das seguintes entidades filiadas:  

Clube Athlético Paulistano, representada pelo Sr. Alberto Smittes Filho, 

Clube Atlético Monte Líbano, representada pelo Sr. Ricardo Borges 

Casemiro, Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Santa Maria, 

representada pelo Sr. Antonio Carlos Adolfo, Clube Espéria, 

representada pelo Sr. Ari Mello, Natação Praia Grande, representado 

pela Sra. Lilian R. Breno da Costa, Associação Bauruense de 

Desportos Aquáticos representada pelo Sr. Alexandre Zwicker, da 

Comissão de Atletas da Federação Aquática Paulista, estavam 

presentes os representantes Sr. Renato Takeyama – Maratonas 

Aquáticas e o Sr. Ruda  Franco – Polo-Aquático e também estavam 

presente o Sr. Miguel Cagnoni – Ex-Presidente da FAP, Sr. Erik 

Michael Seegerer – Vice Presidente da FAP, Sr. Flavio Campos – 

Gestor Geral da FAP, Sr. Edson Ryu Ishikura - Auditor Independente 

http://www.aquaticapaulista.org.br/


 

da UNITY Auditores Independentes, Sr. Neimar Quesada - Assessor 

Jurídico da FAP e os funcionários Roberto Callero, Ana Paula Oliveira, 

João Rene e Ana Paula Alves. 

O Presidente Dr. Marcelo Luis Biazoli, chamou para compor a mesa o 

Sr. Miguel Cagnoni, Sr. Flavio Campos e Sr. Erik Michael Seegerer, e 

declarou aberta a presente Assembleia Geral Ordinária, em seguida fez 

as devidas apresentações das pessoas envolvidas na ordem do dia. 

Por questão de ordem, informou que conforme art. 23, parágrafo 1º do 

Estatuto da FAP, ele sugere a indicação de um dos representantes 

para assumir os trabalhos da presidência da Assembleia Geral 

Ordinária.  O Sr. Antonio Carlos Adolfo, representante da Sociedade 

Esportiva Recreativa e Cultural Santa Maria foi indicado pelos demais 

presentes e não havendo posição contrária à sua indicação foi 

aprovada por unanimidade. 

Em seguida, o Presidente da Assembleia Geral Ordinária, agradeceu a 

todos, a confiança nele depositada e propôs ao plenário, o nome de 

Maurício de Oliveira, para secretariar a referida Assembléia Ordinária. 

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada por 

unanimidade a indicação do Sr. Maurício de Oliveira. 

Em seguida o Presidente da Assembleia iniciou os trabalhos com a 

leitura do conteúdo do edital de convocação, Item (A) da Ordem do 

Dia: Conhecer, o relatório da Diretoria relativo às atividades 

administrativas do ano anterior, e coloca em aberto aos representantes 

para as dúvidas que se apresentem. Após, um breve relato, o 

Presidente da Assembleia pergunta se os presentes têm alguma 

dúvida sobre relatório apresentado e não havendo nenhuma 

manifestação, foi colocado em votação o item (A) sendo aprovado 

por unanimidade o referido item.  

Com a palavra o Presidente da Assembleia faz a leitura do Item (B) da 

Ordem do Dia: Julgar as contas do exercício anterior, acompanhadas 

do balanço financeiro e patrimonial, instruído com parecer conclusivo 

do Conselho Fiscal e de auditoria independente externa: Explana que 



 

as contas da FAP foram devidamente auditadas, explica os itens de 

cada página, demonstram claramente os comparativos de 2015 e 2016, 

para as devidas explicações, e relata item por item, com a palavra o 

Presidente da Assembléia abre a palavra para os demais componentes 

da Assembléia. O Sr. Ari Mello, do Clube Espéria, solicita junto ao ex-

presidente da FAP – Sr. Miguel Carlos Cagnoni que o mesmo relate a 

sua experiência diante das dificuldades apresentadas no ano vigente 

de 2016. O Dr. Miguel relatou que a FAP se ajustou aos procedimentos 

administrativos através das reservas e superávits operacionais 

conseguindo fechar o ano com uma condição satisfatória. Explanou 

que ao final do ano de 2016, a questão financeira estava mais difícil e 

que algumas medidas suplementares tiveram que ser adotadas para 

que o novo presidente da FAP, Sr. Marcelo Luiz Biazoli pudesse 

assumir a gestão com mais tranqüilidade e uma boa possibilidade de 

gerir a FAP. O Sr. Miguel explicou que as medidas adotadas foram de 

superação e que a transição da presidência da FAP acabou ocorrendo 

da melhor maneira possível. 

O Sr. Ari Mello, solicitou ao Sr. Edson, responsável pela auditoria 

externa, uma explanação mais específica referente aos saldos zerados 

sobre os valores dispostos quanto ao patrimônio deficitário nas 

modalidades (páginas 7 e 8 do parecer). O Sr. Edson explanou que a 

FAP trabalha com recursos próprios e conveniados e que as captações 

de recursos pelos convênios do Governo do Estado entram e saem do 

ativo da FAP e não geram nenhum recurso extra tendo em vista que a 

entrada e a saída destes recursos são de controle do Governo do 

Estado e que não pode haver nenhum tipo de sobra, pois o excedente 

deve retornar aos cofres públicos, com a palavra o Presidente da 

Assembleia pergunta se os presentes tem alguma duvida sobre o item 

(B) apresentado, não havendo nenhum questionamento, foi colocado 

em votação o item (B) sendo aprovado por unanimidade o referido 

item.  



 

Em seguida com a palavra o Presidente da Assembleia faz a leitura do 

Item (C) da Ordem do Dia: Conhecer, apreciar e aprovar a proposta 

orçamentária para o exercício financeiro que se inicia: Abriu para 

esclarecimentos e dúvidas, O Sr. Ari Mello pediu para que o Presidente 

Marcelo Luis Biazoli, explanasse sobre os motivos da diminuição da 

previsão orçamentária para o próximo ano (2017). O Sr. Marcelo 

explicou que neste início de mandato fora efetuada uma reestruturação 

geral nas delegacias regionais para que as compras de medalhas e 

materiais tivessem concentrados no departamento financeiro da FAP 

afim de que sejam possíveis realizar compras em volumes maiores e 

com possibilidade de negociação que tragam a diminuição de valores 

para as necessidades de premiação e de material de uso geral. 

O Sr. Ari Melo indagou se esta previsão não deveria ser efetuada com 

maiores reservas e com mais precauções tendo em vista o atual 

momento de crise que o país esta passando. O Sr. Flavio Campos, 

ainda elucidou sob a possibilidade de uma considerável diminuição do 

número de entidades filiadas e respectivamente do número de atletas 

filiados. O Sr. Marcelo explanou sobre o Programa de Excelência da 

FAP – iniciado na sua gestão, o qual traz uma série de medidas para 

alcançar novas frentes de trabalho e angariar uma gama de filiados 

através da prestação de serviços diversos para agregar novas áreas de 

conhecimento e mais eficiência nas operações e tramites 

organizacionais das instituições. Esclarecida a dúvida, com a palavra o 

Presidente da Assembleia, coloca em votação o item (C) sendo 

aprovado por unanimidade o referido item.  

Com a palavra o Presidente da Assembleia Sr. Antonio Carlos Adolfo 

faz a leitura do Item (D) da Ordem do Dia: Conhecer o calendário da 

temporada seguinte dos desportos aquáticos, bem como o plano de 

ação, com a palavra o presidente Sr. Marcelo Luiz Biazoli, esclareceu 

que um esforço extra da FAP foi feito no sentido de conseguir viabilizar 

e confirmar as sedes de todos os eventos estaduais desde o início da 



 

temporada, contribuindo desta maneira para a organização e 

planejamento de participação dos clubes. 

O Prof. Roberto Callero, supervisor de Natação da FAP, explicou que 

devido ás datas do ENEM, poderão haver algumas mudanças no 

calendário previsto. Além do mais, sem a divulgação do calendário 

definitivo da CBDA, também pode acontecer de algum evento coincidir 

com os eventos estaduais, e assim sendo, novas alterações podem ser 

propostas no decorrer do ano.  

O Sr. Marcelo Luiz Biazoli, explanou sobre o plano de ação que a nova 

gestão da FAP propõe para este novo exercício, explicando sobre os 

novos campos de atuação que a FAP esta operando a partir desta 

gestão: Paranatação e Master, além do necessário fomento ás ações já 

iniciadas através do Projeto Paulistinha e do Swimming Day. Explanou 

sobre as novas ferramentas de gestão que passaram a ser adotadas 

pela FAP, com o monitoramento e planejamento concentrados; 

captação de recursos pela Lei de Incentivo Fiscal; ações de marketing 

e atendimento; desenvolvimento de cursos de formação continuada; 

controle e transparência dos planejamentos administrativo e financeiro;  

apuração dos métodos de trabalho, gerenciamento operacional e 

eficácia da logística dos pedidos e entregas que a FAP faz junto aos 

filiados; reorganização e adequação da estrutura física atual, 

instalações, equipamentos e áreas funcionais com o intuito de agilizar 

os processos; amparo constante do departamento jurídico para que as 

ações propostas sejam efetivadas através dos procedimentos legais; 

busca de melhores índices de aprovação pelos serviços prestados 

junto à comunidade aquática em geral. 

O Sr. Marcelo também indagou sobre a criação do Comitê Estratégico 

de cada modalidade, bem como sua importância para delinear as 

diretrizes de cada modalidade. Falou também sobre a importante 

atuação dos membros dos Conselhos Técnicos que debatem e 

norteiam as melhorias necessárias para os eventos e novas propostas 

adotadas. 



 

Foi levantada pelo Sr. Ricardo Casemiro quanto à participação dos 

Para-atletas e o que a FAP esta fazendo para agregar as novas 

entidades no contexto das modalidades. O Sr. Marcelo Biazoli 

explanou sobre a necessidade que a FAP vislumbrou ao unir-se às 

boas práticas já existentes em cada segmento e que na Para-natação a 

aproximação com o corpo diretivo do CPB – Comitê Paralímpico 

Brasileiro – traz uma parceria interessante para ajustar afim de 

conseguir ajustar as necessidades dos associados com os interesses, 

caminhos e crescimento almejado em cada nova modalidade. O Sr. 

Maurício de Oliveira, supervisor de Para-natação, explanou sobre a 

criação de um sistema de filiação simples e de fácil acesso que fora 

criado pelo departamento de Tecnologia e Informática para filiar novas 

entidades e cadastrar os para-atletas. Também explicou sobre a 

parceria que esta sendo feita junto ao departamento de classificação 

funcional do CPB para se buscar o agendamento de avaliações 

periódicas nas delegacias regionais afim de atender as agremiações 

quanto á incorporação de novos para-atletas nos eventos oficiais.  

O Sr. Alexandre pediu explicação sobre a participação dos para-atletas 

nos eventos regionais. O Sr. Maurício explicou que se trata da abertura 

de provas multiclasses nos torneios regionais para que a efetiva 

inclusão da Para-natação seja incorporada em todas as regiões do 

Estado, e que tendo em vista o futuro aumento gradativo da adesão de 

deficientes, a tendência natural será a criação de torneios regionais 

específicos de Para-natação para atender esta demanda. 

O Sr. Marcelo finalizou explanando sobre a criação do Campeonato 

Paulista de Para-natação – 1º Troféu Daniel Dias, e do Campeonato 

Paulista Masters de Inverno e Verão, cuja mobilização será intensa 

diante dos ex-atletas, colaboradores, pais de atletas e simpatizantes. O 

presidente reafirmou seu compromisso com todas as modalidades e 

sua pretensão de fazer evoluir cada novo segmento incorporado. 



 

O Sr. Renato pediu a palavra para elogiar as premiações e novo 

formato do Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas, cuja premiação 

de cada etapa passou a ser por categoria e não mais absoluta. 

O Dr. Miguel Cagnoni, pede para constar em ata, a sua sugestão para 

que os membros da Assembleia realizem um esforço extra para votar 

num dos atletas da FAP como membro no conselho da CBDA. Em 

seguida o Presidente da Assembleia coloca em votação o item (D) 

sendo aprovado por unanimidade o referido item. 

Com a palavra o Presidente da FAP, Dr. Marcelo Luis Biazoli, 

perguntou para a Assembleia se os presentes gostariam de falar sobre 

mais algum assunto, e não havendo nenhuma manifestação dos 

mesmos, com a palavra o presidente da Assembleia Geral Ordinária, 

Sr. Antonio Carlos Adolfo deu por encerrados os trabalhos e reiterou os 

agradecimentos a todos os presentes.  

Eu, Mauricio de Oliveira redigi a presente ata que vai assinada por 

mim, pelo Presidente da Assembleia Geral Ordinária, Sr. Antônio 

Carlos Adolfo, e pelo Presidente da Federação Aquática Paulista, Dr. 

Marcelo Luis Biazoli. As demais presenças constam na lista de 

presença anexa.  
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