Ata do III Encontro de Dirigentes Naturistas
Aos 24 dias do mês de Julho de 2010, ás 09:15 h, na Pousada Lua Nova –
Linhares-ES, ocorreu a Assembléia Geral Ordinária da Federação Brasileira de
Naturismo, conforme convocação efetuada nos prazos regulamentares e
transcrita a seguir: “Goiânia, 24 de Junho de 2010 – CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA - Estamos
convocando todos os representantes dos clubes, recantos, associações e
empreendimentos filiados à Federação Brasileira de Naturismo – FBrN, em dia
com suas obrigações, bem como todos os membros da Diretoria da FBrN e dos
Conselhos de Ética e Conselho Maior, de acordo com o Estatuto desta entidade,
para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, com a seguinte ordem do
dia: I – Assembléia Geral Ordinária – 1. Comunicação Interna e Externa da
FBrN, conforme sugestão efetuada no III ELAN. 2. Vestuário e Nudez em áreas
naturistas – o que e como fazer! 3. Eleições 2011 para Presidência, Vicepresidência e Conselho de Ética 4. Assuntos Gerais. II – Assembléia Geral
Extraordinária - 1. Aprovação e assinatura da revisão do estatuto aprovado em
07.03.2010 (III ELAN), em função da correção do Artigo 3° (sede e foro), que
passa a ter a seguinte redação: Art. 3º - A FBrN tem sede administrativa no
município de domicílio do Presidente da FBrN em exercício e sede social e foro
na cidade de Balneário Camboriú – Santa Catarina, com personalidade jurídica
distinta de seus associados, que não respondem, nem solidária ou
subsidiariamente, pelas obrigações por ela contraídas. Os associados, diretores
e conselheiros poderão ser representados por procuradores ou representantes
legais, devidamente constituídos, desde que apresentem os documentos
comprovando a regularidade da representação. As AGO e AGE realizar-se-ão
no dia 24 de julho de 2010, sábado, na Praia de Barra Seca, Município de
Linhares, ES. A primeira convocação para a Assembléia Geral Ordinária
será às 08 horas e 30 minutos e a segunda às 09 horas. A primeira
Convocação para a Assembléia Geral Extraordinária será às 10 horas e 30
minutos e a segunda convocação para as 11 horas. Certos de contarmos
com a presença de todos desde já agradecemos e lembramos que as
assembléias estarão inseridas na programação do III EDN – Encontro de
Dirigentes Naturistas, de 23 a 25 de julho de 2010, na Praia de Barra Seca,
Município de Linhares, ES. Cordialmente, José Antônio Ribeiro Tannús,
Presidente da FBrN” , publicada no Jornal Olho Nu e Portal Brasil Naturista e
enviada por email a todas as associações, dirigentes e conselheiros em 24 de
junho de 2010. O Presidente da FBrN, Sr. José Antônio Ribeiro Tannús iniciou a
Assembléia fazendo a leitura da convocação acima transcrita e relacionou todos
os credenciados a participarem do evento com direito a voto e seus eventuais
representantes (com procuração). Foram relacionadas vinte e quatro
associações: AAPP (Luiz Carlos Hack), Brasil Naturista (Marcelo Alves
Pacheco), CNEM (Weslley Vinícius Lima), Colina do Sol (Marcelo Alves
Pacheco), Colina dos Ventos (José Wagner de Oliveira), GOIASNAT (José
Antonio Ribeiro Tannús), MDM NATURS (Marcelo Alves Pacheco), Mirante do
Paraíso (Arnaldo Ramos Soares), NATES (Márcio Braga), NIP (Renata Freire),

ONG PRAIA DO PINHO (Valdir Nei H. de Melo), PLANAT (Elias Alves Pereira),
PRAIA DO PINHO (Valdir Nei H. de Melo), NATURE TURISMO (Carlos Leite),
ABANAT (Miguel Calmon Gama), NATURISMO CAPIXABA (Evandro Telles)
totalizando 21 dos 33 votos possíveis. Da diretoria estiveram presentes o
Presidente, José Antônio Ribeiro Tannús, o Presidente do Conselho Maior Elias
Alves Pereira, Conselheiro Maior José Wagner de Oliveira, Conselheiro de Ética
Marcelo Alves Pacheco, totalizando 4 dos 10 votos possíveis. Justificaram a
ausência CEHM JURUBÁ, GRAUNA e os dirigentes Jorge Bandeira do Amaral,
vice-presidente, Arnaldo Ramos, Miriam Zorzella di Dio e Iran Lamego,
conselheiro maior, Eduardo Oide e João Batista, conselheiros de ética. Portanto
com 25 dos 43 votos possíveis, houve quorum suficiente para as definições
inclusive do estatuto, conforme lista de presença em anexo. O Presidente da
FBrN, José Antônio Ribeiro Tannús iniciou a Assembléia convidando para a
composição da mesa o presidente da NatES, Márcio Braga, o representante da
INF para a América Latina, Elias Alves Pereira e o secretário da FBrN, Thiago
Moraes Tannús. Após cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, Márcio Braga fez o
agradecimento a todos os que estavam presentes e o Presidente da FBrN falou
sobre os motivos do evento estar ocorrendo e explanou como estava sendo sua
administração na FBrN. Após as explanações dos dois dirigentes o Secretário da
FBrN fez a leitura dos presentes com direito a voto e fez a leitura da convocação
com explicações do Presidente da FBrN e o Representante da INF fez os seus
agradecimentos. À seguir foi iniciada a pauta de reunião que tinha os seguintes
assuntos: 1. Comunicação Interna e Externa da FBrN, conforme sugestão
efetuada no III ELAN. 2. Vestuário e Nudez em áreas naturistas – o que e como
fazer! 3. Eleições 2011 para Presidência, Vice-presidência e Conselho de Ética
4. Assuntos Gerais. A respeito da comunicação interna e externa da FBrN foram
sugeridos a criação de um portal de eventos, emails corporativos e uma área no
site da FBrN restrita aos dirigentes. Sobre o uso de roupas em áreas naturistas
foi sugerido que devemos dirigir para objetivo de 100% da nudez, com
paciência, explicação, harmonia e conscientização. A seguir foram discutidas as
eleições da FBrN, a ser realizada no XII CONGRENAT, na Praia do Pinho, de 26
a 28 de fevereiro de 2011. Será elaborada uma minuta da resolução sobre a
organização dos eventos da FBrN por uma comissão formada pela Natures,
MDM e a FBrN que tem prazo de entrega em 24/08/2010 e que o Complexo
Turístico Praia do Pinho terá até o dia 24/09/2010 para entregar um Projeto
Básico do XII CONGRENAT. Não havendo nada mais a ser deliberado o
Presidente da FBrN, José Antônio Ribeiro Tannús, encerrou a Assembléia ás
12:05h e eu, Thiago Moraes Tannús, lavrei a presente ata que vai assinada por
quem de direito.
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