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FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BUMERANGUE 
         Ata de Assembléia Geral 

 
Aos vinte e quatro de março de 2007 às 16:00 horas. Na Câmara Municipal de São Paulo, sito Viaduto 
Jacareí, 100 – Auditório Sérgio Vieira de Melo - São Paulo - SP, reuniram-se em Assembléia Geral os 
convidados interessados em atender, apreciar e deliberar sobre o contido no edital enviado a diversas 
entidades que desenvolvem a modalidade do BUMERANGUE, fixados em diversos locais de interesse 
público, com a seguinte Ordem do Dia:- 1-)  Constituir a Federação Brasileira de Bumerangue - FBB;  
2-) Definir o endereço da Federação; 3-) Discussão e aprovação da minuta dos Estatutos da FBB;  4-) 
Eleger e Empossar o Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal;  5-) Planejamento e 
diretrizes para o exercício de 2007. Constatado número suficiente de entidades e profissionais da 
modalidade presentes, iniciou-se pelo Sr. Carlos Abel Costa Santos (membro da comissão 
organizadora), fazendo alguns esclarecimentos, e instalando a Assembléia, foi indicado para presidir os 
trabalhos o Sr. Mauzler Paulinetti, que por unanimidade foi eleito, e tomando posse determinou a mim, 
Srta. Luana Soares, para secretariá-la. Determinado pelo presidente a leitura do edital, a Sra. Secretária 
o fez, sem nenhum comentário dos presentes, a Presidente da AG. Passou para Ordem do Dia:- Item 1-) 
Foi ressaltada a importância da constituição da Federação Brasileira de Bumerangue - FBB, o interesse 
para a prática desta modalidade vem crescendo em muito, visto que temos a necessidade primordial de 
incentivar ainda mais, visto que a concentração no Estado de São Paulo não desenvolve a modalidade, 
para tanto, ter profissionais e interessados nos outros Estados, contribuíra para o seu crescimento. 
Futuramente oportunizar as mais diversas entidades constituídas terem o acesso ao sistema desportivo 
estadual e nacional, filiando-se a nossa entidade, com baixos custos e com uma programação variada de 
ações em prol dos filiados. Após vários comentários de louvor, o Sr. Presidente da AG. colocou em 
votação aos presentes e por unanimidade foi aprovada a Constituição da FEDERAÇÃO BRASILEIRA 
DE BUMERANGUE - FBB, em ação continua, foi feita aclamação pelo ato. Item 2-) Foi sugerido o 
endereço para a sede da Federação, na forma ainda precária, sendo Rua Paulo de Faria nº 678 – Vila 
Gustavo – São Paulo – SP. devendo ser oficializada para a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do 
Estado de São Paulo – SELT, para que possibilite a cessão de uma sala para a mesma em alguns dos 
conjuntos desportivos existentes. Item 3-) Foi entregue aos presentes uma minuta dos Estatutos da 
Federação e sendo feita a sua leitura de todos os artigos e discutido entre os mesmos e sendo esclarecido 
as dúvidas levantadas, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  Item 4-) Por questão 
de Ordem o Sr. José Putarov Junior, solicitou a palavra, e fez uma explanação sobre a carreira e por tudo 
que o nosso querido amigo “Magrão” fez pela modalidade, sendo o precursor, lembrando que há mais de 
27 (vinte e sete anos) o Magrão fazia suas apresentações no parque do Ibirapuera, praia, ginásios, 
investindo na própria criação da sua empresa, acreditando no esporte e em especial nesta modalidade, 
portanto nada mais justo, podemos indicar seu nome para um lugar de destaque nesta Federação. O Sr. 
Presidente da AG, entende que o crescimento acontecerá de maneira integrada com os outros Estados. O 
Magrão (Carlos Martini Filho) ficou agradecido pela honra, em ser lembrado em fazer parte da mesma. 
Em determinado momento, posicionou-se com veemência na propositura de formar uma Chapa Única 
em conjunto com os presentes, demonstrando total transparência perante aos mesmos. Nesta sugestão 
democrática e de exemplo a ser seguido, foi sugerido pelo Presidente Sr. Mauzler a CHAPA ÚNICA, 
encabeçada pelo Sr. Carlos Martini Filho como Presidente e o Sr. João Pedro Abreu Martins de Lima 
como Vice-Presidente e respectivos membros do Conselho Fiscal. Após a devida inscrição, apoiada e 
referendada pelos presentes. Foi submetida ao plenário e colocada em votação pelo Sr. Presidente da 
AG., tendo sido eleita por aclamação, com mandato de 2007/2011; Ato continuo, foi dada a respectiva 
posse como segue:- Presidente:- Sr. Carlos Martini Filho, Brasileiro, Solteiro, Maior, Empresário e 
residente a Rua Parma nº 68 – Vila Gustavo - São Paulo/SP – portador do RG nº 18.734.849 e CPF nº 
922.597.908-87. Vice-Presidente:- João Pedro Abreu Martins de Lima, Brasileiro, Casado, Bacharel 
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em Psicologia e residente na SQN 416 – P – 203 – Brasília/DF – portador do RG nº 1.272.958 e CPF nº 
509.462.181-53; Conselho Fiscal – Membros Efetivos:- 1º) Sr. Thiago André Lemos da Silva, 
Brasileiro, Solteiro, Maior, Empresário, residente a Rua Pouso Alto nº 547 – Jacarepaguá – Rio de 
Janeiro/RJ, portador do RG nº 13.204.721 e CPF. Nº 103.378.987-90 e OAB/RJ nº 153.991; 2º) Sr. 
Carlito Fernandes de Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Maior, Funcionário Público, residente a Av. 
Antonio Martins Borges QD 89 Lote 24/25 – Pedro Ludovico – Goiânia/GO – portador do RG nº 
4.358.660 e CPF nº 705.911.481-53; 3º) Sr. Ramiro Figueiredo Filho, Brasileiro, Solteiro, Maior, 
Comerciante, residente na Estrada da Maquininha nº 700 – Boiçucanga – São Sebastião/SP – RG nº 
13.612.018 e CPF nº 038.932.588-09; Membros Suplentes:- 1º) Sr. Rodrigo Bistricky Alves, 
Brasileiro, Divorciado, Comerciante, Residente à Av. Walkir Vergane nº 614 – Boiçucanga - São 
Sebastião/SP, portador do RG. 14.063.319 e CPF. 075.967.688-73; 2º) Sra. Vera Maria Passadori 
Viveiros, Brasileira, Casada, Empresário e  residente a Rua Almirante Barroso nº 39 – Vila Garvão - 
São Paulo/SP – portadora do RG nº 3.947.750 e CPF nº 160.304.848-00; 3º) Alexandre José Ortega, 
Brasileiro, Solteiro, Comerciante e residente a Rua Luziana, n 154 – Boiçucanga – São Sebastião/SP, 
portador do RG Nº 8.343.501-3 e CPF Nº 142.476.308-81; ato Contínuo o Sr. Presidente nomeou e 
empossou alguns Diretores como segue:- Diretoria Executiva – Sr. Carlos Abel Costa Santos, 
Brasileiro, Casado, Empresário, residente na QI 31 – Lote 06 – Bloco A – Guará – Brasília/DF, portador 
do RG. 3.981.370 e CPF. 989.073.794-91; Diretoria Técnica – Sr. Pedro Silva de Oliveira Junior, 
Brasileiro, Solteiro, Advogado, residente à Av. D nº 246 – Jardim Goiás - Goiânia/GO, portador da 
OAB/GO nº 19.481 e CPF. 797.821.591-15. Os membros do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DESPORTIVA, serão indicados posteriormente pelos órgãos da Federação no prazo de 120 dias.. Item 
5-) Foi desenvolvido um planejamento para o ano de 2007 e 2008, inicialmente oficializar os diversos 
órgãos públicos e privados e conseqüentemente para as diversas entidades existentes sobre a 
constituição da FEDERAÇÃO; desenvolver um calendário anual, propiciando atender os interessados 
em todo o território nacional; fortalecer e ampliar a participação da nossa modalidade nos jogos 
regionais; elaborar uma tabela de custas, coerente com os anseios das entidades filiadas; e manter acesso 
fácil aos filiados e interessados. Houveram diversas manifestações de apoio, incentivo e de 
congratulações, dentre elas, destacamos o Vereador Aurélio Miguel que ofereceu total apoio, colocando-
se a disposição no que for necessário; O Prof. Mauzler também colocou o Sindicato das Entidades de 
Administração do Desporto no Estado de São Paulo – SEADESP a disposição no que precisar; Tivemos 
o comparecimento de diversas personalidades esportivas dentre elas o Sr. Celso Sansiviero – Presidente 
da Coopespor. Como ninguém mais fez uso da palavra, foi dado como encerrada esta AG, determinando 
o seu registro; vem assinada pela Presidente, Secretaria, Presidente Eleito e Empossado, Advogada e 
lista de presentes em anexo.  
 
 
 
 
_____________________________________            ________________________________ 
Sr. Mauzler Paulinetti     Srta. Luana Soares 
Presidente da Assembléia Geral     Secretária 
 
 
 
 
 
_____________________________________            _________________________________ 
Presidente Eleito e Empossado   Dra. Claudia Pentiocinas 
Sr. Carlos Martini Filho    OAB/SP nº 216.724 


