FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE NATURISMO
Presidência
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FBrN, REALIZADA NO ECOPARQUE DA MATA, EM ENTRE
RIOS, BA, DIA 25/07/2014.
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho (07) de dois mil e quatorze (2014), das 19 às 21
horas, no quiosque principal do ECOPARQUE DA MATA, Entre Rios, Bahia, o presidente da
Federação Brasileira de Naturismo – FBrN João Olavo Rosés deu por aberta a presente reunião,
registrando que ela foi convocada através de mensagens convocatórias enviadas
anteriormente para todos os diretores e amplamente divulgada na mídia naturista. A seguir
compôs a mesa diretora dos trabalhos, que ficou assim constituída: diretor Secretário
Leonardo Spinola de Miranda, diretor de Divulgação Valdemir Rodrigues de Andrade e
presidente João Olavo Rosés. O presidente João Olavo agradeceu a presença de todos e
registrou duas ausências devidamente justificadas, através de comunicações anteriores: vice
presidente José Antônio Ribeiro Tannús (convalescendo de cirurgia) e diretor Tesoureiro Airton
(acúmulo de trabalho profissional, com prazos fatais de entrega). Assumiu os trabalhos de
secretaria da reunião o diretor Leonardo. O presidente João Olavo lamentou o atraso no início
da reunião, que estava prevista para as 18 horas, fruto de coincidência de atividades sendo
desenvolvidas na praia naturista de Massarandupió, que deve ter retido lá diretores da FBrN. O
diretor Secretário informa que a listagem de presenças está anexa a esta ata. Constatada a
ausência de quórum deliberatório (7 diretores), sugeriu que a reunião fosse iniciada, com
apresentação da pauta e início dos debates.
1.X EBN – Tematização.
O presidente João Olavo explicou que todo evento da FBrN possui um tema, visando que todas
as suas reflexões, atividades e deliberações estejam de acordo com o tema escolhido, num
processo permanente de conscientização das organizações naturistas, seus dirigentes e
associados. Fez uma contextualização sobre a filosofia de vida naturista e o tema do X EBN
“Naturismo comprometido, Sustentabilidade e Inserção Social – Trilhando Novos Caminhos”.
Não permanece em pauta.
2. LEITURA DE ARTIGO.
O presidente João Olavo solicitou ao diretor de Divulgação Rodrigues que fizesse a leitura do
recente artigo do vice presidente Tannús denominado “Aceitação, Comprometimento,
Confiança e Influência”, face a sua relevância e oportunidade. O mesmo será feito na Plenária
do X EBN e cópias serão anexadas às respectivas atas. O artigo será também postado no site da
FBrN. Não permanece em pauta.
3. RESOLUÇÕES.
Foram aprovadas as minutas finais das seguintes Resoluções FBrN: 001/2014, que altera e
complementa a Resolução FBrN 001/2010; 002/2014, que regra a questão da nudez social e
temas afins e correlatos; 003/2014, que institui o Certificado de Entidade Amiga do Naturismo;
e 004/2014, que define a atuação da mídia têxtil nos eventos naturistas e questões afins e
correlatas. Votaram favoravelmente os cinco (5) diretores da FBrN presentes a reunião
presencial e dois (2) que se manifestaram favoravelmente por e-mail (vice presidente José
Antônio Tannús e diretor de Assuntos Jurídicos Dr. José Aragão), estabelecendo, portanto, o
devido quórum decisório. A Resolução FBrN 005/2014, que normatiza as questões relativas à
Diretoria da Tesouraria será analisada posteriormente, tendo em vista que sua minuta ainda
está em construção na respectiva Diretoria. As quatro Resoluções aprovadas serão ainda
apresentadas – amanhã (dia 26/07/2014) – na Plenária do X EBN – Encontro Brasileiro de
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Naturismo, quando terão ratificadas suas aprovações, serão assinadas e divulgadas. Também
deverão ser postadas no site oficial da FBrN (www.fbrn.org.br). Não permanece em pauta.
4. CARTÃO INF.
O diretor de Divulgação da FBrN Rodrigues apresentou o projeto piloto desenvolvido na
organização naturista GOIASNAT, com relação a utilização de CARTÃO INF em PVC, com maior
durabilidade e número de dados, fotografia, Selo INF-FNI do ano e suporte para carregá-lo. O
diretor respondeu perguntas e prestou esclarecimentos aos presentes. Foi aprovada por
unanimidade a continuidade do projeto piloto e recomendada sua apresentação à Plenária do
X EBN. O assunto não permanece em pauta da reunião de Diretoria da FBrN.
5. REUNIÃO NÃO PRESENCIAL DA DIRETORIA.
O presidente João Olavo e diretor de Divulgação Rodrigues apresentaram a sugestão, aprovada
pelos presentes, de realizar uma experiência piloto de reunião não presencial da Diretoria da
FBrN, utilizando os meios eletrônicos da Internet (como SKYPE, por exemplo). Isso permitiria a
realização de maior número de reuniões de trabalho e reduziria sensivelmente a possibilidade
de ausência de quórum deliberatório. O diretor Rodrigues foi incumbido de se reunir –
brevemente – com o coordenador geral da Comunicação da FBrN José Antônio Tannús para
analisar e desenvolver o tema agora proposto. O assunto permanece em pauta.
DEMAIS ASSUNTOS DA PAUTA.
O presidente João Olavo e diretor Secretário Leonardo, considerando a ausência de quórum
para demais decisões, sugeriram – e foi aprovado por todos os presentes – a transferência dos
demais itens da pauta desta reunião para a Plenária do X EBN (3.CANDIDATURA DO BRASIL
PARA SEDIAR O CIN, EM 2016 E 2018; 4.CIN – CONGRESSO INTERNACIONAL DE NATURISMO,
EM SETEMBRO, NA IRLANDA; 5.AÇÕES AMBIENTALMENTE CORRETAS; 6.APRESENTAÇÃO DAS
DIRETORIAS DA SECRETARIA E TESOURARIA; 7.ACERTO DE CONTAS; 8.CENTENÁRIO DE LUZ DEL
FUEGO; 9.ANDA BRASIL EM TAMBABA; 11.LICENÇAS SAÚDE DE DIRIGENTES). O tema
10.ADMISSIBILIDADE DE PROCESSOS DISCIPLINARES, face sua tipicidade confidencial, fica
transferido para a próxima reunião da Diretoria da FBrN. Também permanece em pauta o
assunto 5. acima REUNIÃO NÃO PRESENCIAL DA DIRETORIA.
O presidente João Olavo parabenizou a todos pela qualificada participação e deu por
encerrada, às 21 horas, a reunião da Diretoria da FBrN, cuja ata foi lavrada por mim, diretor
Secretário Leonardo Spinola de Miranda e assinada conjuntamente com o presidente João
Olavo Rosés.
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