ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
NATURISMO – FBRN, OCORRIDA EM 03/02/2019, NO CLUBE NATURISTA
COLINA DO SOL EM TAQUARA/RS.

Aos três (03) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e dezenove (2019), no Clube Naturista Colina
do Sol, município de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul, ocorreu a Assembleia Geral Ordinária da
Federação Brasileira de Naturismo, conforme dispositivos estatutários vigentes. Esta Assembleia Geral
foi convocada através de Edital de Convocação enviado para todas as entidades filiadas à FBrN e
amplamente divulgado pela mídia naturista, bem como por e-mails enviados aos presidentes das
entidades filiadas. No acima referido Edital de Convocação consta a pauta prevista. Às 10:30h, o
presidente da FBrN Pedro Ricardo de Assis Ribeiro abriu a reunião convidando o associado Leokárcio
Cavalcanti para exibir um documentário de sua autoria “Bruno e o Mar” em primeira apresentação
pública. Após a exibição convidou o vice-presidente Leonardo Spínola de Miranda, para ocupar
interinamente o cargo de secretário da assembleia e o diretor financeiro Celso de Genaro Junior para
comporem a mesa inicial de trabalho, onde foi exposto um balanço de ações da federação relativas ao
biênio 2017/2018, revelando que as contas da federação fecharam o ano de 2018 com saldo positivo
em caixa, demonstrando o incremento. Em seguida foi apresentado um relatório sobre a participação
da federação no Congresso Internacional de 2018, onde a Federação Internacional declarou que a FBrN
está totalmente quite com as obrigações financeiras e burocráticas junto àquela instituição possibilitando
desta forma a entrega dos selos 2019 em mãos para o presidente. Porém o diretor financeiro revelo u
que há dividas antigas da federação com a Receita Federal relativas à não apresentação de declarações
obrigatórias em gestões anteriores, o que por certo causarão grande baixa no montante financeiro em
2019. O vice-presidente relatou que mais duas instituições se filiaram à Federação neste período, em
dois estados onde não havia nenhuma antes. O presidente Pedro Ribeiro agradeceu a expressiva
presença de entidades filiadas em cujo âmbito se realiza esta assembleia e parabenizou os
organizadores do evento pela ótima qualidade do mesmo. Em seguida o presidente convocou os
membros da Comissão Eleitoral, Celso de Genaro Junior, Irene Fernandes e João Pinto para que
dessem início, então, aos trabalhos de eleição dos cargos previstos na convocação desta Assembleia
Geral Ordinária da Federação Brasileira de Naturismo – FBrN, conforme os dispositivos estatutários
vigentes. Todas as procurações entregues anteriormente foram analisadas e homologadas, dando
cumprimento ao quórum para instalação e deliberação da presente assembleia geral ordinária da FBrN.
Estavam presentes as entidades, ANAbricó, EcoVila da Mata, Clube Naturista Colina do Sol, Ecoparque,
NatCOP, NIP (por procuração), Nós Naturistas (por procuração), NU-RN, PLANAT, SPNat os membros
da diretoria da FBrN – o presidente Pedro Ribeiro e o vice-presidente Leonardo Spinola de Miranda –,
os membros do Conselho Maior das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, o membro do
Conselho de Ética, Sr. Norberto Gilberti Simonetti e do Conselho Consultivo o Sr. Celso Luís Rossi. Os
membros da Comissão Eleitoral deram início ao processo eleitoral relatando todos os estágios já
vencidos neste processo eleitoral, que seguiram rigorosamente o Estatuto da FBrN e o Regulamento
Eleitoral vigentes. Explicaram detalhadamente o desenvolvimento do processo, responderam perguntas
sobre o tema e esclareceram questionamentos. Deram início ao processo de votação, fazendo chamada
nominal das entidades. Concluída a votação – sem incidentes ou ocorrências - a Comissão Eleitoral
iniciou a apuração e a concluiu de forma pública e não havendo nenhum questionamento sobre a
mesma, os resultados foram divulgados oficialmente e homologados por esta Assembleia Geral, como
seguem: Para diretoria da FBrN, com mandato de dois (2) anos – 2019/2020, até o registro da ata
referente ao XVII CongreNAT, em 2021, ou o final do 1º trimestre, prevalecendo o que vier primeiro –
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foi reeleita com 21 dos votos válidos, a chapa única tendo como presidente, Pedro Ricardo de Assis
Ribeiro brasileiro, solteiro, professor, residente à rua Domingos Ferreira, 125 apartamento 902, Bairro
de Copacabana, cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 22050-011, CPF nº. 532 122 907-49 e RG nº.
04.073.863-5, emitido em 31/10/2006 pelo Detran-RJ e vice-presidente, Leonardo Spínola de Miranda,
brasileiro, solteiro, professor, residente à rua Rosa, 120, Bairro Jd. Boa Vista, cidade de Campo Magro,
PR, CEP 83535-000, CPF nº: 039 263 007-95 e RG nº. 1.114.854. Para titulares do Conselho de Ética,
com mandato de dois (2) anos (2019/2020 até a posse de nova diretoria no XVII CongreNAT, em 2021),
Samuel Cunha, brasileiro, solteiro, advogado, residente à rua Historiador Francisco Fausto de Souza,
885 - Torre 1 - apartamento 1703, no bairro Capim Macio, na cidade de Natal, RN, CPF nº: 392.589.63415 e RG nº. 501.180 com 19 votos, Luiz Fernando da Quinta Machado, brasileiro, casado, empresário,
residente à rua Estevão Baião, 519, bairro Campo Belo, cidade de São Paulo, SP, CEP 04624-000, CPF
nº: 065.835.538-48 e RG nº. 11.733.721-3 – SSP/SP, com 16 votos e Norberto Gilberti Simonetti,
brasileiro, casado, empresário, residente à Avenida Affonso José Aiello, 14100, residencial Villagio II,
casa D22, bairro Vila Aviação, cidade de Bauru, SP, CEP 17018-520, CPF 046 433 038-67 e Registro
Geral 12.328.066-7 SSP com 13 votos. Para suplência do mesmo Conselho, Ângela Picinin, brasileira,
casada, residente à rua Patrício de Azambuja Cidade, 145, Bairro Feitoria, na cidade de São Leopoldo,
RS, CEP 93052-610, CPF nº: 466.710.480-53 e RG nº. 5.041.657.619, com 10 votos e Cícero Leite de
Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, residente à rua Marquês de Santo Amaro, 504, bairro Vila
Califórnia, na cidade de São Paulo, SP, CEP 03214-080 com 07 votos. Assim que o resultado foi
anunciado Norberto Gilberti Simonetti cedeu sua vaga para a primeira suplente. Para a chapa única
assim como para o Conselho de Ética, houve 01 (hum) voto branco para cada. A Comissão Eleitoral
empossou os eleitos. A seguir, às 12 horas, o presidente Pedro Ricardo de Assis Ribeiro, deu por
encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária da Federação Brasileira de Naturismo, cuja ata foi
lavrada por mim, vice-presidente em cargo de secretário da assembleia Leonardo Spinola de Miranda,
e assinada em conjunto com o presidente do Conselho Maior Valdenor de Oliveira Andrade e o
presidente Pedro Ricardo de Assis Ribeiro.

Valdenor de Oliveira Andrade
Presidente do Conselho Maior da FBrN

Pedro Ricardo de Assis Ribeiro
Presidente da FBrN

Leonardo Spinola de Miranda
Vice-Presidente da FBrN
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