
 

1 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA 

 

 

 

 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 

15h00, em CARÁTER EXCEPCIONAL devido a pandemia do COVID-19 de 

forma VIRTUAL através da PLATAFORMA ZOOM, o Sr. Marcelo Luis 

Biazoli, Presidente da Federação Aquática Paulista, 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 www.aquaticapaulista.org.br, e de edital de 

convocação enviado para todas as entidades filiadas e devidamente 

publicado, na forma determinada por lei. 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 15h35, o Presidente da FAP Sr. Marcelo 

Luis Biazoli agradeceu a presença de todos e anunciou as presenças, 

das seguintes entidades filiadas, atletas e colaboradores, 

conforme lista de presença que faz parte da presente ata, 

compondo este documento para fins legais.  

 

O Presidente da FAP, Sr. Marcelo Luis Biazoli, declarou aberta a 

presente Assembleia Geral Ordinária e em seguida fez as devidas 

apresentações das pessoas envolvidas na ordem do dia. 

 

Por questão de ordem, informou que conforme art. 31, do Estatuto da 

FAP, ele sugere a indicação de um dos representantes para assumir 

os trabalhos da presidência da Assembléia Geral Ordinária. O Sr. 

Alexandre Augusto de Mattos Zwicker foi indicado pelo presidente e 
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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 da 

advogada Luiza de Sant’Ana Leal (OAB/SP nº 430.671) para 

secretariar a referida Assembléia Ordinária. Não havendo nenhuma 

manifestação contrária, foi aprovada por unanimidade a indicação. 

 

Ato contínuo, o Presidente da Assembleia iniciou os trabalhos com a 

leitura do edital de convocação, dando continuidade aos trabalhos pela 

ordem do dia: 

 

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

proposta de compra e/ou permuta da sede atual da FAP; 

Após um breve relato do Presidente da FAP e apresentação dos 

pareceres, Sr. Renato Tavolari pede a palavra para fazer alguns 

apontamentos. Com a palavra 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 para 

permuta.  

 

Com a palavra o Presidente da Assembléia Geral Ordinária, Sr. 

Alexandre Augusto de Mattos Zwicker, e o Presidente da FAP, Sr. 

Marcelo Luis Biazoli, perguntaram para a Assembleia se os presentes 

gostariam de falar sobre mais algum assunto, e não havendo nenhuma 

manifestação dos mesmos, deu por encerrados os trabalhos às 16h35, 

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 
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Assessor Jurídico da FAP, Sr. Marcelo Jucá Barros, pelo Presidente 

da Assembleia Geral Ordinária, Alexandre Augusto de Mattos Zwicker, 

e pelo Presidente da Federação Aquática Paulista, Sr. Marcelo Luis 

Biazoli. As demais presenças constam na lista de presença anexa. 

 

*** O DOCUMENTO ORIGINAL E ASSINADO ESTA ARQUIVADO NA FAP 

 

 

Alexandre Augusto de Mattos Zwicker  
Presidente da Assembléia Geral Ordinária 

 

 

 

Marcelo Luis Biazoli 
Presidente da Federação Aquática Paulista  

 

 

 

Marcelo Jucá Barros 
Assessor Jurídico da Federação Aquática Paulista 
 
 
 
 
 

Luiza de Sant’Ana Leal 
Secretária da Assembléia Geral Ordinária 
 


