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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ELETIVA DA FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA 
 

 

 

 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 

14h00, 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 que não havia o quórum necessário, informando que a 

segunda chamada ocorrerá às 15h. Exatamente às 15h, 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 Assembleia Geral Ordinária. O Sr. 

Glauco Siniscalchi foi indicado pelo presidente e não havendo posição 

contrária à sua indicação foi aprovada por unanimidade. 

 

http://www.aquaticapaulista.org.br/
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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 Assembleia 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: Eleição do Presidente, do Vice-

Presidente e do Conselho Fiscal da FEDERAÇÃO AQUÁTICA 

PAULISTA para o quadriênio de 16 de janeiro de 2021 a 15 de 

janeiro de 2025. 

 

Após um breve relato do Presidente da FAP, o mesmo apresentou o 

balanço dos fechamentos anuais, explicou a reestruturação pela qual a 

Federação Aquática Paulista vem passando a fim de entregar eventos 

estruturados e fortalecidos, bem como fez os devidos agradecimentos 

aos envolvidos. 

 

Como houve apenas a candidatura da chapa “Credibilidade e 

inovação”, com Sr. Marcelo Luis Biazoli para Presidente, Alexandre 

Augusto de Mattos Zwicker para Vice-Presidente; Conselho Fiscal 

efetivo com os seguintes membros: Alceno Fariz Miguel, Eduardo 

Henrique Baptista Machado e Carlos Augusto Brandimarte; Conselho 

Fiscal membros suplentes: José Luiz Oliveira Laffranchi, Edivaldo 

Ramiro Prates e Leandro de Oliveira Naime; A CHAPA FOI ELEITA 

POR ACLAMAÇÃO.  

 

Com a palavra o Presidente da Assembleia, pergunta se os presentes 

têm alguma dúvida sobre relatório apresentado e não havendo 
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nenhuma manifestação, foi colocado em votação o item (A) sendo 

APROVADO POR UNANIMIDADE o referido item.  

 

Terminada a votação, considerando a deliberação do plenário, o 

Presidente da Assembleia Geral Ordinária declarou o resultado e 

declarou eleita a Chapa “Credibilidade e Inovação”, composta por seus 

integrantes: Sr. Marcelo Luis Biazoli para Presidente, Alexandre 

Augusto de Mattos Zwicker para Vice-Presidente; Conselho Fiscal 

efetivo com os seguintes membros: Alceno Fariz Miguel, Eduardo 

Henrique Baptista Machado e Carlos Augusto Brandimarte; Conselho 

Fiscal membros suplentes: José Luiz Oliveira Laffranchi, Edivaldo 

Ramiro Prates e Leandro de Oliveira Naime.  

 

Com a palavra o Presidente da Assembleia Geral Ordinária, Sr. Glauco 

Siniscalchi, e o Presidente da FAP, Sr. Marcelo Luis Biazoli, 

perguntaram para a Assembleia se os presentes gostariam de falar 

sobre mais algum assunto. O Sr. Alexandre Augusto de Mattos 

Zwicker pediu a palavra e agradece a presença de todos e se coloca a 

disposição da comunidade dos desportos aquáticos. 

 

Em seguida, o Presidente da Assembleia deu POSSE aos recém-

eleitos, declarando-os EMPOSSADOS para exercerem seus 

mantados, com vigência até 15 de janeiro de 2025, posse esta que 

também foi homologada pela Assembleia.  

 

Desse modo, o presidente da FAP deu por encerrados os trabalhos às 

15h33, 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 FAP, Sr. Marcelo Jucá Barros, pelo Presidente 
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da Assembleia Geral Ordinária, Sr. Glauco Siniscalchi, 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 

 

 

Luiza de Sant’Ana Leal 
Secretária da Assembleia Geral Extraordinária Eletiva 

 

 

 

Marcelo Jucá Barros 
Assessor Jurídico da Federação Aquática Paulista 

 

 

 

Glauco Siniscalchi  
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária Eletiva 

 

 

 

Marcelo Luis Biazoli 
Presidente da Federação Aquática Paulista  


