FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE NATURISMO

FBrN®
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2011, às 14h00min, na Praia do Pinho,
Município de Balneário Camboriu - SC foi realizada a Assembléia Geral Ordinária da
Federação Brasileira de Naturismo, durante o XII CONGRENAT – Congresso Brasileiro
de Naturismo, conforme convocação efetuada nos prazos regulamentares e transcrita a
seguir: “Goiânia, 24 de janeiro de 2011 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA - Estamos convocando todos os representantes dos clubes, recantos,
associações e empreendimentos filiados à Federação Brasileira de Naturismo - FBrN,
em dia com suas obrigações, de acordo com o Estatuto desta entidade, para a
Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 26 de fevereiro de 2011, às 13h30min
em primeira convocação, e às 14h00min em segunda convocação com qualquer número
de representantes, na Praia do Pinho, Município de Balneário Camboriú - SC, com a
seguinte pauta: 1. Informes e conferência do número de votos por filiados; 2. Eleições
gerais da FBrN: - Presidência e Vice-presidência; - Conselho de Ética - 3 (três) titulares
e 3 (três) suplentes; - Conselho Maior (em função da vacância dos cargos); i. Região
Norte - titular e suplente; ii. Região Nordeste - suplente; iii. Região Sul - suplente; iv.
Região Centro Oeste - suplente; 3. Posse e apresentação da nova diretoria; 4.
Apresentação do plano de trabalho para o biênio 2011-2012; 5. Cartão INF obrigatoriedade x critérios de emissão. 6. Assuntos gerais. A A.G.O. continuará no dia
27 de fevereiro de 2011, às 09h30min, no mesmo local. Certos de contarmos com a
presença de todos desde já agradecemos e lembramos que a assembléia estará inserida
na programação do XII CONGRENAT - Congresso Brasileiro de Naturismo, que
começará no mesmo local, na sexta-feira dia 25 de fevereiro de 2011. Cordialmente,
José Antônio Ribeiro Tannús - Presidente da FBrN”. Em primeiro lugar o presidente da
mesa, José Antônio, presidente da FBrN, convidou Rayssa Neves, da Colina do Sol para
secretariar os trabalhos. Estiveram presentes as entidades AAPP, PLANAT, CNCS,
GOIASNAT, AGAL (somente no segundo dia), OLHO NU, ANABRICO, MIRANTE,
PRAIA DO PINHO, BRASIL NATURISTA, NIP, ONG PRAIA DO PINHO, MDM e
HMN e os dirigentes, José Antônio Ribeiro Tannús, presidente, Elias Alves Pereira,
Presidente do Conselho Maior, os Conselheiros Maiores, José Wagner, Arnaldo Soares,
Joaquim de Oliveira Neto, Conselheiros de Ética, Marcelo Pacheco e Eduardo Oide.
Foram representados por procuração NATES, CEHM JURUBÁ, COLINA DOS
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VENTOS, ABANAT e NATURISMO CAPIXABA. Justificou a ausência, GRAUNA e o
vice-presidente Jorge Bandeira. Abertura: O presidente apresentou as justificativas que
o levaram a não pleitear um segundo mandato frente à FBrN, em função de suas
atribuições profissionais e acadêmicas, Explicou que não há nenhum outro motivo para
este fato. Prestação de contas: Foi apresentada pela presidência a prestação de contas do
biênio 2009-2010, explicando que, conforme consideração do ex-presidente Elias A.
Pereira, na AGE de outubro de 2009 na Praia de Tambaba, partiu-se de um balanço
“zerado” em 2009 para o saldo de R$ 7.136,50 (sete mil cento e trinta e seis reais e
cinqüenta centavos). Foi informado que existem apenas duas dívidas, sendo uma
referente à viagem do conselheiro José Wagner ao Maranhão, para ministrar palestra
sobre o naturismo a pedido de uma faculdade local (não relacionada na prestação de
conta, mas já aprovada anteriormente pelo conselho maior). A outra dívida é para com a
INF-FNI, referente aos selos 2011. Esclareceu que em 2010 a FBrN recebeu um crédito
de mil euros referentes a participação no congresso internacional na Itália em setembro
de 2010. Deste crédito foi deduzido o valor dos selos 2010, havendo uma saldo de
duzentos e cinco euros. A divida de 2011 referente aos cartões é de oitocentos e quarenta
euros, devida a hum mil e quatrocentos selos. Portanto esta despesa será em torno de
seiscentos e trinta e cinco euros (em função da dedução do crédito com a INF-FNI)
menos dois por cento (desconto para quem efetuar o pagamento integral até dia 31 de
março de 2011). A prestação de conta foi repassada para o presidente do conselho maior,
Elias Alves Pereira, para análise e aprovação. Eleições FBrN 2011: A presidência da
mesa, em função da falta de candidatos para completar o quadro do Conselho de Ética,
colocou para aprovação da assembléia que fosse aberto espaço para apresentação e
candidaturas. Foi aprovado por unanimidade, sendo então apresentadas as candidaturas
de Fábio Francisco dos Santos e Sandra Aparecida Vinhias Vieira do Planat e Paulo
Corrêa Neto do NIP. Foi dada a palavra a todos os candidatos presentes para se
apresentarem e colocarem seus planos de trabalho para o biênio 2011-2012. Em função
de candidatos únicos para a presidência e vice-presidência e conselho maior, foi
apresentada e aprovada a proposta de votação conforme o critério INF-FNI. Para o
conselho de ética a votação seria pelo voto em célula. A presidência informou o número
de votos por entidade, com base no número de selos 2010, conforme relacionado na folha
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de assinaturas na coluna “V, contabilizando no momento da votação, trinta votos das
associadas de trinta e seis possíveis, e sete votos de dirigentes, de nove possíveis.
Portanto com trinta e sete votos presentes, houve representação de oitenta e dois por
cento do total. Votação para presidente e vice-presidente: 35 a favor, 2 contra e
nenhuma abstenção. Para titular do C.M. região NORTE – Jorge Bandeira:
unanimidade. Para suplente região NORDESTE – Antônio Ferro: 34 votos a favor,
nenhum contra, 3 abstenções. Para suplente região CENTRO OESTE – André
Santiago: unanimidade. Para suplente região SUL – Etacir Manske: unanimidade.
Para o Conselho de Ética: Renata – NIP – 19 votos, Valdir – ONG – 6 votos, Luis
Carlos – AAPP – 30 votos, Fábio – PLANAT – 27 votos, Sandra – PLANAT – 19 votos,
Paulo – NIP – 10 votos. Houve empate no terceiro lugar entre Renata e Sandra, sendo
eleita Renata Freire pelo primeiro critério de desempate, maior tempo de federado. Assim
foram declarados eleitos: JOÃO OLAVO PAZ ROSES e MARCELO ALVES
PACHEDO para presidente e vice-presidente. JORGE BANDEIRA DO AMARAL para
titular do Conselho Maior da Região Norte, ANTONIO CHAGAS FERRO REBELLO
para suplente do Conselho Maior da Região Nordeste, ANDRE SANTIAGO para
suplente do Conselho Maior da Região Centro-Oeste, ETACIR MANSKE para suplente
do Conselho Maior da Região Sul. Para titulares do Conselho de Ética: LUIS CARLOS
HACK, FABIO FRANCISCO DOS SANTOS e RENATA BARRETO FREIRE. Ficaram
como suplentes, nesta ordem, para o Conselho de Ética: SANDRA APARECIDA
VINHIAS VIEIRA, PAULO CORREA NETO e VALDIR NEI HARDTKE DE MELO.
O presidente do Conselho Maior Elias Alves Pereira deu posse aos novos eleitos, e
convidou a todos para a reunião festiva de transmissão do cargo, promovida pelo
GOIASNAT e PLANAT em Brasília, dias 18 e 19 de março, sendo assim encerrado o
primeiro dia de reunião. O segundo dia de reunião foi conduzido pelo novo presidente,
JOÃO OLAVO PAZ ROSES, que convidou o ex-presidente José Antonio R. Tannús para
compor a mesa, como Assessor Especial. Foram relacionados os temas de assuntos
gerais, conforme sugestão do NIP e do ex-presidente Tannús. Cartão INF –
obrigatoriedade x critério de emissão: foi esclarecido pelo ex-presidente Tannús sobre
o título, explicando que houve confusão quanto não haver critérios uma vez que há
obrigatoriedade. Os critérios devem existir sempre, independentes da obrigatoriedade.
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Após manifestação de vários presentes por sugestão da presidência, foi criado um grupo
de trabalho, para análise e deliberação sobre a RESOLUÇÃO 001/10 FBrN, que
regulamenta o CARTÃO INF. A comissão foi composta pelo Conselho Maior, Conselho
de Ética e representantes dos segmentos de associações, praias, comerciais, agências e
mídias, com prazo de 60 dias para apresentar uma proposta, que será encaminhada para
todas as filiadas para aprovação. Homenagem: Luis Carlos da AAPP solicitou a palavra
para fazer uma homenagem a Joel Mendes, presente no local, e que foi um dos
signatários da famosa ata de criação da AAPP. Ele agradeceu e elogiou o crescimento do
naturismo no Brasil. O presidente João Olavo o convidou para conhecer o centro de
memória na Colina do Sol, onde o referido documento está à mostra, para que possa fazer
um registro e homenagem. Assuntos Gerais: 1) Classificação de entidades comerciais,
junto a Federação que aceitem receber naturistas e permitir o nu social. Regras e
contratos para convênio e/ou outros procedimentos. Renata do NIP explicou que
muitas associações utilizam-se de instalações de terceiros para realizar os encontros e que
há necessidade de regulamentar e registrar estes locais junto a FBrN. A diretoria da FBrN
acolhe a sugestão e irá enviar uma solicitação a todas as federadas para relacionar os
locais de uso. Caberá às filiadas justificar e avalizar os referidos locais para que sejam
divulgados pela FBrN. 2) Praia de Tambaba, esclarecimentos, informes dos
andamentos com relação ao naturista envolvido e a praia. Visão da Federação e
ações encaminhadas. O ex-presidente explicou a posição da FBrN no caso Tambaba, a
saída da SONATA em setembro de 2010, a isenção no caso do naturista preso e a
solicitação da administração de Jacumã, em fevereiro deste ano, para participar da
audiência com os promotores e que a FBrN expedisse um oficio explicando a sua
posição. O oficio foi elaborado pela presidência e enviado ao Damasceno, ex-presidente
da Sonata e ex-conselheiro maior da FBrN. Em função da viagem da presidencia para
participar desta assembléia, a administração de Jacumã iria pedir para que a audiência
seja marcada para março, de modo que a nova diretoria possa participar. O oficio não foi
divulgado antes uma vez que havia necessidade de acertar os detalhes com a nova direção
e também para informar, na assembléia sobre o fato. O presidente João Olavo informou
que já marcou uma viagem para o final de março de 2011, para se encontrar com as
autoridades locais e discutir a situação da Praia de Tambaba, juntamente com o ex-
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presidente Tannús. 3) Dia Nacional do Naturismo: foi lembrado pelo presidente
Tannús, o dia nacional do naturismo, em memória ao nascimento de Dora Vivaqua. Foi
lido um email enviado no dia 21 de março pela Maria Luzia do Naturismo Capixaba
sobre o fato. O Tannús solicitou que esta data seja lembrada com mais ênfase nos
próximos anos em função da sua importância e simbolismo. 4) Casos de violação do
Código de Ética nas praias: Pedro Ribeiro e Luis Carlos falaram sobre problemas na
praia, envolvendo solteiros, e que deverão ser objeto de estudo por parte das associações
e federação. 5) Conselho Maior: O presidente do Conselho Maior colocou seu apoio a
nova diretoria, uma vez que continuará no cargo por mais dois anos. 6) Plano de
Eventos: a presidência abriu à assembléia a inscrição para os novos eventos no biênio
2011-2012. Explicou a necessidade da antecedência de listar os candidatos, para buscar
patrocinadores. Foram relacionados os principais encontros previstos para o próxima
biênio: Encontros internacionais: IV ELAN – Chile – 02 a 04 de março de 2012;
XXXIII CIN – Croácia – setembro de 2012. Encontros nacionais: IV EDN – ABANAT
– junho ou julho; ENCONTRO BRASILEIRO DE NATURISMO –
GOIASNAT/PLANAT – novembro de 2011. V EDN – PRAIA DO PINHO – junho ou
julho de 2012. XIII CONGRENAT – 2013 – candidataram MIRANTE, COLINA DOS
VENTOS e NATES. Para o XIII CONGRENAT os postulantes deverão apresentar um
projeto a ser apresentado e votado no IV EDN, em junho ou julho 2011, na praia de
Massarandupió. 7) Agradecimentos: a NATES, através de sua procuradora, Glacy,
agradeceu à FBrN pela realização do III EDN em Barra Seca e elogiou a gestão do
presidente Tannús no biênio 2009-2010. 8) Caso Tambaba: O Conselheiro José Wagner
solicitou ao final da assembléia que fosse registrada que foi realizada uma audiência
publica em 05.10.2009 em que os vereadores de Conde se comprometeram a manter a
Praia de Tambaba naturista. Conclusão. Nada mais tendo a tratar foi encerrada esta
Assembléia. Eu Rayssa Neves, indicada pela presidência para secretariar a assembléia,
lavrei esta ata que vai assinada por mim, pelo presidente Tannus e pelo presidente João
Olavo.

