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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e quatro, às 19h35minutos reuniram-se, na cidade 

do Rio de Janeiro,  para sua Assembléia Geral Extraordinária os membros da Diretoria da ABRAM 

Francisco Hypólito da Silveira - Presidente, Gilson Fernandes – Diretor Técnico e Sinara Lourdes 

Zorzo – Diretora Financeira, e os representantes das Associações Estaduais, como segue: 

AVAMINAS/MG – Elisa Maria Diniz Botelho, Adilson Osés e Décio Gabriel Soares; AVEGA/RS – 

Elizabeth Leite Rimolo e Lutero Renato de Araújo; AVAT/RJ – José Luiz de Souza, Margarida 

Stella Hochstatter, Maria Tereza Amorim Monteiro, Guaracy M. da Silva; AAVSP/SP – Milton 

Pereira dos Santos, Miguel Ribeiro, José R. da Silva, Nilton Vieira de Araújo e Abel Elias Rahal; 

ABRAVA/DF – Maria da Glória Guereiro e Castro; AVAES/ES – José Tadeu Carvalhinho, José F. 

dos Santos, Erildo A da Silva, para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1) Informação da 

adaptação estatutária; 2) Avaliação da prestação do balanço de 2003; 3) Definição para prazo de 

realização de campeonatos/torneios nacionais e regionais para o ano de 2005; 4) Proposta para 

indicação do Brasil para realizar o Campeonato Sul-Americano de 2006; 5)Campeonato Sul-

Americano, de Montevideo/Uruguai, em novembro de 2004; 6) Anuidades da ABRAM; 7) Assuntos 

Gerais. Anexo cópia do Protocolo dos Srs. Presidentes Estaduais com documentação pertinente e 

necessária  ao atletismo máster. 1) Iniciando a A.G.O. foi lida e aprovada a Ata anterior. O Sr. 

Presidente, expõem aos presentes sobre as dificuldades que teve em regularizar a situação 

estatutária e tributária da ABRAM.  Solicitou que os Presidentes dessem uma especial atenção 

aos estatutos até porque o prazo legal de adaptação ao novo Código Civil encerra-se em 

dezembro/2004. Hoje a ABRAM está regularizada e com certidões negativas na Receita Federal, 

Inss, Fgts, Cartório de Registros Especiais PJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal e conta 

bancária em nome da ABRAM no Banco do Brasil. 2) Balanço financeiro de 2003 na ABRAM 

apresentando um resultado em caixa de R$ 5.681,24, valor acumulado basicamente em cima do 

patrocínio dos uniformes. Sr. Miguel Ribeiro colocou que não poderia aprovar balanço recebendo 

na hora. Foi-lhe colocado que a AGO avalia o balanço pois quem aprova é o Conselho Fiscal, 

porém a ABRAM por não ver problema remeterá o próximo balanço com antecedência. 3) 

Definição do Campeonato Brasileiro e Troféu Brasil para que as Associações possam definir a 

data dos seus Campeonatos Estaduais e Torneios Regionais. Ficou marcado o 8o Troféu Brasil 

para o período de 12 a 15 de novembro/2004, em Sertãozinho/SP, conforme proposta 

encaminhada à ABRAM pelo Prof. Abel Rahal e concordância da AAVSP. Por ser ano eleitoral 

este referendo dar-se-á  após eleição por parte da Prefeitura.  A AAVSP expôs, através dos Srs. 

Miguel e Milton, sua situação financeira e que não ficaria de responsável e sim colaboraria com o 

Troféu Brasil. Ficou acordado que a responsabilidade técnica será da ABRAM, que além da 

Prefeitura serão procuradas parcerias em forma conjunta com entidades privadas.  Pela 

AVAMINAS o Prof. Décio colocou que deverá haver sintonia entre as Estaduais e a ABRAM e no 

caso do Campeonato Brasileiro e do Troféu Brasil tem que ser uma determinação da ABRAM. O 

Prof. Adilson colocou que tem que haver uma cobrança mais incisiva em cima dos prazos 
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estipulados. O Sr. Gilson Fernandes solicitou se havia outro candidato e em não havendo ficou 

aprovado Sertãozinho/SP. Em vista ao discutido e acordado foi colocado em votação e aprovado 

que para o Campeonato Brasileiro e Troféu Brasil, haverá um regulamento técnico fixo e aprovado 

pela ABRAM e com a promotora será discutido o programa horário, administrativo e promocional. 

Fica decidido ainda, que todas as inscrições, fixação de taxas, convites, isenções, etc., repasse de 

valores, patrocínios, apoio ficam a cargo da entidade sede do evento. As estaduais ficam de 

apresentar seus calendários em Montevideo. Também foi discutido e proposta a candidatura para 

o próximo Campeonato Brasileiro de 2006. Candidatou-se  AVEGA – Rio Grande do Sul. Que foi 

aceito pelos presentes. Outro campeonato decidido e aprovado nesta Assembléia foi o de Provas 

Combinadas 2005, que será realizado na cidade do Rio de Janeiro. Assim a proposição do 

calendário 2005 e 2006 ficou como segue: 07 e 08/mai/2005 – 4o Grand Prix do Mercosul de 

Atletismo Master, Rosário/Argentina; 26 a 29/mai/2005 – 1o. Campeonato Brasileiro de Provas 

Combinadas, Rio de Janeiro/Brasil; 23/ago a 03/set/2005 – XXIII Campeonato Mundial de 

Atletismo Master, San Sebastian/Espanha; 12 a 15/11/2005 – 8o Troféu Brasil de Atletismo Master 

– Sertãozinho/São Paulo; maio/2006 Campeonato Brasileiro de Atletismo Master, Porto 

Alegre/Rio Grande do Sul; nov/2006 – XIII Campeonato Sudamericano de Atletismo Veterano, Rio 

de Janeiro/Brasil. 4) O Diretor Presidente apresentou aos demais para aprovação a proposta para 

sediar o XIII Campeonado Sudamericano de Atletismo Veterano, que deverá ser apresentada em 

Montevideo, durante o XII Campeonato Sudamericano de Atletismo Veterano, de 05 a 

13/nov/2004. Foi aprovado por unanimidade. 5) O presidente esclarece dúvidas relativas ao XII 

Campeonato Sudamericano de Atletismo Veterano. E que o prazo de inscrição foi prorrogado para 

até 10 de setembro. Informa ainda que a ABRAM está com estrutura montada para receber as 

inscrições, dar informações, transportar atletas de Porto Alegre/Montevideo/Porto Alegre, pra 

dirimir custos, pois a intenção é levar a maior Delegação Brasileira a uma competição no exterior. 

6) Em relação as anuidades foi apresentado pelo presidente a situação das Estaduais relativo a 

inadimplência de 2003 e 2004. Ficando ressaltado que para 2004 apenas AVAMINAS pagou a 

anuidade dos seus atletas, até o momento. E que as seguintes Estaduais estão em débito 

referente a 2003/2004 – AVEGA, AVAES, AAVSP, AMASC. AVAT e ABRAVA no ano de 2004. O 

presidente coloca também que os repasses das Associações fica a critério das mesmas, que a 

ABRAM não interfere no número dos associados, na cobrança, no valor da anuidade, e que tem 

recebido inúmeras cobranças da falta da carteira de associado. Para proteger o nome da ABRAM 

decidiu-se começar receber o cadastro direto dos associados, porém só faremos a carteira 

mediante o repasse das Estaduais. Como exemplo citou-se a AVAT, que no Troféu Brasil 2003, 

houve participação 46 atletas e o repasse foi de anuidades foi de 150 atletas, o que não ocorre 

com as demais Associações. Como a ABRAM não pode interferir internamente nas entidades 

deve-se tentar resolver esta situação de outra forma. Visto o exposto o Sr. Adilson propôs que a 

taxa da ABRAM esteja embutida nos eventos, diluída num valor entre R$ 3,00 a 4,00 Reais. 

Tendo em vista que seriam realizado no mínimo em cada Associação três eventos regionais e um 

nacional se chegaria ao valor que hoje é cobrado. Os presentes propõem que a Diretoria da 

ABRAM elaborem proposta para aprovação em Montevideo. 7) O Sr. Gilson informa que a 

ABRAM mandou confeccionar 04 conjuntos de marteletes que será dado em comodato as 
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Estaduais. Apresenta também livreto referente a recordes brasileiros, o qual foi dado ao 

representantes  das Estaduais para análise  e repasse aos atletas.  Ficou ressaltado que foi 

compilado de material que se tinha, possíveis de erros e que somente após repasse e análise de 

todos se chegará num livro exatos dos recordes alcançados por atletas brasileiros. Possíveis 

erros, só serão trocados se houver comprovação mediante documentação. Foi discutido e 

aprovado que cada Estadual deverá mandar após realização de seus campeonatos e torneios 

relatório conforme instruções da ABRAM distribuída no livreto. Sobre o assunto ACAVEM e seus 

ataques a ABRAM, fica aprovado que a ABRAM e os representantes das Estaduais não deverão 

participar de torneios realizados ou coordenados por esta entidade. Quanto aos atletas fica a 

critério deles, porém para a ABRAM oficialmente só existem os recordes nacionais, sul-

americanos e mundiais. Em relação aos atletas que participam de eventos nacionais por outro 

Estado que não o seu de moradia, decidiu-se liberá-los, desde que estejam filiados em uma única 

associação, no caso, pela qual estão competindo. Assim foi acordado e aprovado.Sem mais nada 

a declarar está ata vai assinada pelo Presidente da ABRAM. 

 

 

 

  Sinara Lourdes Zorzo                                      Francisco Hypólito da Silveira 

                      Diretora Financeira                                               Presidente da ABRAM 
 


