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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e cinco, às 19h30minutos reuniram-se, na cidade 

de Sertãozinho/SP, no Skala Park Hotel, Rua Fioravante Schieri, 199, para sua Assembléia Geral 

Ordinária 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 – Adilson Osés; AVEGA/RS – Luis 

Carlos Mendes e Lutero Renato de Araújo; AVAT/RJ – José Luiz de Souza, Maria Teresa Amorim 

Monteiro;  AVAES/ES – José Carvalhinho, para deliberarem a seguinte ordem do dia: 

1) Leitura e aprovação da ATA anterior; 2) Definição para anuidades da ABRAM; 3) 

Filiações de entidades de esporte; 4) Campeonato Brasileiro 2006; 5) Campeonato Sul-

Americano 2006; 6) Eleições 2006. Primeiramente foi solicitado a Assembléia o referendo 

do nome do Presidente da ABRAM para presidir a Assembléia Geral Ordinária, e a 

indicação pelo Presidente de Sinara Zorzo, para secretariar a Assembléia. Então 

seguindo os itens da pauta do dia foi lida e aprovada a Ata anterior. Item 2) Com relação a 

taxa de R$ 3,00 (três reais) permanece o que foi acordado na assembléia de anterior, 

ficando para as Associações Estaduais o controle e repasse do valor para ABRAM toda 

vez que o atleta participar de um evento. Acordado também que para aquelas 

associações que não façam eventos nos seus Estados as mesmas devem repassar o 

valor de R$ 8,00 (oito reais) como anuidade para cada um de seus atletas. O presidente 

da ABRAM informa que até o momento somente a AVAMINAS repassou a taxa de R$ 

3,00 (três reais) referente aos eventos organizados por ela, no seu Estado. O Presidente  

solicita que as Associações Estaduais façam o mesmo, somente assim terá  como 

regularizar a situação dos atletas, pois os mesmos solicitam carteirinha e comprovação de 

estarem em dia com ABRAM e, esta não tem esta relação. O Presidente lembra que na 

ata anterior ficou acordado que as entidades promotoras de eventos e as estaduais ficam 

responsáveis pelo repasse dos valores, bem como, da relação dos participantes por 

estado, para viabilizar a confecção da carteira. 3) O Presidente da ABRAM relata que 

recebeu proposta de filiação da Liga Master de São Paulo e que solicitou parecer do 

Advogado da ABRAM, Dr. Dimitri Oliveira da Silva, o qual segundo o Estatuto da ABRAM 

impede a filiação segundo o seu art. 37 ”...em cada estado e Distrito Federal, e em cada 

território da confederação a ABRAM reconhece e dá filiação a uma só entidade de 

administração do atletismo”,  foi lido o parecer e anexado a esta ata. Portanto comunica 

aos membros desta Assembléia que não foi aceita a filiação da LIGA MASTER, devendo 

comunicar formalmente os diretores da Liga Master na próxima semana. 4) O Sr. Lutero 

Renato de Araújo, delegado da AVEGA/RS informa e lê carta de confirmação para a Sede 

o 13o. Campeonato Brasileiro no Rio Grande do Sul, informa também que o mesmo 

deverá ser realizado de 29/abril a 1o. de maio/2006. A Assembléia referenda a sede do 
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13o. campeonato Brasileiro. 5) Campeonato Sul-Americano, o Diretor Técnico da ABRAM 

e Presidente da ASUDAVE, Sr. Gilson Fernandes, apresenta aos membros da reunião o 

Vice Presidente de Pista e Campo da ASUDAVE, Sr. Jorge L. Manrique, o qual está no 

Brasil para supervisionar as dependências do estádio Célio de Barros, local onde se dará 

o Campeonato Sul-Americano 2006, informa também sobre o andamento dos 

preparativos para o evento, comunicando que toda a coordenação de administrar e 

organizar o evento será feita pela ASUDAVE, ficando a ABRAM como colaboradora do 

evento.  6) O presidente da ABRAM informa que no próximo ano ocorrerá eleição para a 

nova Diretoria da ABRAM, e que a mesma deveria ocorrer no primeiro evento oficial, que 

seria o 13o. Campeonato Brasileiro, no Rio Grande do Sul, mas que devido ao 

Campeonato Sul Americano, seria mais prudente ser em novembro, para não inviabilizar 

a realização do Campeonato Sul Americano, visto a burocracia que envolve a 

transferência do mandato da diretoria, o que poderia estender-se até a realização do 

campeonato e isto, poderia prejudicar a captação de patrocínio neste período. A 

assembléia aceitou a sugestão, foi solicitado a manifestação, por escrito, das estaduais, 

transferindo a eleição para novembro. O presidente da ABRAM dá os informes da 

Diretoria, primeiramente comunicando a eleição da WMA, no qual foi escolhido o Sr. 

Cesare Becalli, e que o mesmo esteve em Porto Alegre onde em reunião sondou a 

possibilidade do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul, sediar o Mundial de 2011, está 

em estudo a proposta, pois já está agendado reunião com a PUC/RS e Governo do 

Estado para parcerias.  Sem mais nada a declarar está ata vai assinada por mim que a 

secretariei e pelo Presidente da ABRAM. 

 

 

 
              Sinara Lourdes Zorzo                                      Francisco Hypólito da Silveira 
                 Diretora Financeira                                                Presidente da ABRAM 
 


