
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dois, às 19h35minutos reuniram-se, em 
Cochabamba, Bolívia, para sua Assembléia Geral Extraordinária os membros da Diretoria 
da AVAB:  Francisco Hypólito da Silveira - Presidente, Gilson Fernandes – Diretor Técnico 
e Sinara Lourdes Zorzo - Secretária Executiva, e os representantes dos clubes, como 
segue: AVAMINAS/MG – Maria Aparecida Soares, Elisa Maria Diniz Botelho, Adilson 
Osés e Décio Gabriel Soares; AVEGA/RS – Edemar Abegail Elias Melleu, Samuel Aguiar 
Soares, Job Ferreira de Moraes, Adão Marlhon J. Viana, Miguelangelo Pegoraro e Maria 
Aparecida Pretto Richter; AVAT/RJ – José Luiz de Souza, Dílson Coelho, Delmo P. Vieira; 
AAVSP/SP – Milton Pereira dos Santos, Normando T. B. César, Carlos Makino e Abel 
Elias Rahal; ABRAVA/DF – Eliana Diniz, Devaldino Gomes de Souza e Pedro Gomes de 
Oliveira, para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1) alteração estatutária; 2) alteração 
do nome/razão social da AVAB; 3)avaliação da prestação de contas da Diretoria Anterior; 
4) definição para prazo de realização de campeonatos/torneios para o ano de 2003; 5) 
eleição da ASUDAVE; 6) proposta para indicação do Brasil realizar Campeonato Sul 
Americano de 2006; 7) Assuntos Gerais. Iniciando a A.G.E. com o item 1) o Presidente da 
AVAB, Francisco Hypólito da Silveira apresenta os motivos para alteração estatutária, e 
solicita sugestões. Por proposição de Adilson osés e aceitação dos demais ficou acertado 
que em 60 dias deverá estar consolidadas as novas alterações, para aprovação em  
fevereiro quando seria realizado nova AGE; 2) O Presidente da AVAB propôs a alteração 
do nome fantasia e razão social da AVAB para ABRAM – Associação Brasileira de 
Atletismo Master, o que foi aprovado por unanimidade. Aproveitando também a ocasião 
foi aprovado a nova camiseta de competição e camisa social para atividades oficiais, 
ficando acertado que durante esta gestão não seriam alteradas e, que deveria ser 
providenciados a confecção dos abrigos/agasalhos, calções/shorts, macaquinhos, etc. 
devendo os mesmos serem enviados às Associações Regionais na forma consignada 
para venda aos atletas;  3) Foi relatado pelo Presidente o andamento da prestação de 
contas pela diretoria anterior e a situação financeira da AVAB até o momento. Informando 
que a Sra. Mirian Castello Branco havia depositado o valor de R$ 352,00 (trezentos e 
cinqüenta e dois reais), na data de 29/10/02, referente à disposição que havia em caixa, e 
uma dívida junto à ASUDAVE de U$ 170 (cento e setenta dólares americanos), com 
referência a dívida com a ASUDAVE, o Presidente da AVAB informa que no dia 05/11/02 
a mesma fora liquidada com a venda de camisetas levadas para venda durante o Sul-
Americano; 4) O Diretor Técnico, Gilson Fernandes, solicita que as Associações remetam 
até o dia 30 de novembro os seus calendários para que se possa providenciar a 
publicação do calendário anual da AVAB no próximo número do Jornal, que sairá em 
dezembro/2002; 5) Foi informado pelo Presidente da AVAB que no dia 06/ll/02 haveria a 
eleição da ASUDAVE e que o Brasil candidatou-se a três cargos como segue: Vice 
Presidente – Francisco Hypólito da Silveira, Vice-Presidente de Pista e Campo – Adilson 
Osés e Vice-Presidência de Corridas – Gilson Fernandes; 6) Com relação ao Sul-
Americano de 2006, o Presidente da AVAB informa e solicita aprovação para que o Brasil 
se candidate à realização do mesmo em 2006, na cidade do Rio de janeiro – o que foi 
aprovado pelos participantes; 7) Dentre os assuntos gerais foi comentado os motivos 
pelos quais a Diretoria da AVAB cancelou a inscrição do Brasil a realização do Mundial 
2007 no Brasil, sendo os motivos referendados pelos representantes das Associações 
Regionais presentes na AGE, onde os mesmos solicitam que antes de pensarmos em 
grandes eventos deveríamos resolver os problemas internos das associações. Também, 
foi solicitado pelos presentes que em eventos internacionais deveria ser nomeado um 
responsável pela organização da delegação brasileira em apresentações e cerimônias, o 
que foi aprovado pelos presentes. Sem mais nada a declarar está ata vai assinada pelo 
Presidente da AVAB. 


