BREVE RELATÓRIO ANMPE 2016 - 2017 :
Neste biênio 2016/2017, a ATUAL DIRETORIA da ANMPE, formada por Fátima Barros, Francisco Camello, Márcio Souza,
Jacira machado, Izamazete Silva, Walmir Leandro, além dos integrantes do Conselho Deliberativo, efetuou as seguintes
ações:
REALIZOU 14 EVENTOS competitivos (entre etapas, campeonatos e torneios) COM SUCESSO
MANTEVE contato e PARCERIA com a maioria das PISCINAS e CLUBES tradicionais nas etapas de anos anteriores
FEZ contato e NOVAS PARCERIAS com NOVAS PISCINAS de clubes e instituições (como por exemplo GARANHUNS,
CPOR, DAMAS e COMPAZ)
CONGELOU VALORES de taxas POR quase TRÊS ANOS (manteve os mesmos valores de 2015 durante os anos de
2016 e 2017 até Novembro) , devido especialmente à crise financeira que se abateu sobre o Brasil nesses anos, auxiliando
assim os atletas a permanecerem nas competições
EFETUOU AQUISIÇÕES PARA PATRIMÔNIO PRÓPRIO:
1 (um) TOLDO desmontável (cor cinza) para cobertura dos Árbitros ou atletas em preparação para partida (caída na água)
7 (sete) GUARDASOL totalmente novos e PERSONALIZADOS
8 (oito) BASES de guardasol PERSONALIZADAS
2 MESAS desmontáveis para apoio da equipe controle de arbitragem e apoio frutas
25 metros de BANDEIROLAS PERSONALIZADAS, por meio de reciclagem de banners
20 novos UNIFORMES (camisas padronizadas) para os ÁRBITROS, incluindo desta vez bonés e crachás
1 NOVA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA e 3 microfones, sendo 1 deles com cabo de 25 metros
1 novo ESTABILIZADOR para o computador e para a impressora, ambos compatíveis com a carga elétrica
1 nova EXTENSÃO ELETRICA de 20 metros e 1 FILTRO de linha eletrico
1 SIRENE DE PARTIDA com tom idêntico ao usado pelo COI nas Olimpiadas Rio2016
1 BANDEIRA do BRASIL, 1 Bandeira de Pernambuco e 1 bandeira da ANMPE
3 BASES e mastros para essas bandeiras, com o detalhe que as mesmas bases podem servir de pódio caso necessário
CONSEGUIU ALGUNS ITENS PATRIMONIAIS UTILIZADOS SEM CUSTOS
1 (um) TOLDO grande desmontável ARTICULADO (cor azul) para para cobertura da mesa dos Árbitros
2 Notebooks para Controle de Arbitragem e apoio à gestão do sistema
1 Implantação de sistema on-line de inscrições (parceria ABMN), trazendo modernidade e tecnologia imprescindível nos
dias atuais, melhorando com isso as listagens, balizamentos e impressões
GERIU a Associação, de forma OTIMIZADA, de maneira que, tendo recebido da gestão anterior o saldo em conta corrente
no valor inicial inferior a 1 Salário mínimo (em JAN-2016) , conseguimos finalizar o primeiro ano de mandato (2016) com
saldo de reserva em conta corrente no valor de cerca de R$ 9 X (NOVE vezes o valor inicial) e com a estimativa de
fecharmos o segundo ano de mandato (2017) com superávit positivo e saldo de reserva em cerca de R$ 7 X (sete vezes o
valor inicial). A reserva visava novos investimentos na própria ANMPE, para ainda maiores benefícios ao atletas.
Ressaltando que os Balancetes 2016 foram apresentados na Assembleia inicial de 2017 e vistos por quem compareceu e
que continuam disponíveis para visualização e conferencia pelos Associados na sede da ANMPE, assim como os
Balancetes 2017 (até 3ºTrim.). Em breve, serão disponibilizados também no site.
Quitou todas as pendencias anteriores perante a instituições e/ou fornecedores
Efetuou finalmente o Registro Cartorário da Associação, que nunca havia sido feito nos 21 anos anteriores
DIVERSIFICOU e ampliou o fornecimento de FRUTAS, com mais variedades, mais qualidade e mais quantidade, além de
conceder outros itens como café, leite, sucos, doces e gelados (picolés)
Criação de um CHECKLIST prático e completo, para antes, durante e depois de cada etapa
UPGRADE TOTAL de hardware no computador e reforma da impressora, lembrando que o computador estava obsoleto, a
impressora desconfigurada, a caixa de som amplificada desregulada, alguns cronômetros de mão desgastados (e mini
pranchetas) , além de um Livro Ata, que foram os únicos itens repassados pela(s) gestão(ões) anterior(es)
ACOLHEU NOVAS EQUIPES de competição, além de equipes convidadas, assim como manteve as demais equipes
anteriores, aumentando a quantidade de participantes e elevando o nível em algumas categorias
ESTIMULOU quase 40 atletas a participarem da etapa do circuito brasileiro (Copa Brasil em João Pessoa - PB, em
Setembro 2017, CONCEDENDO camisas, bonés, lanches, transporte (van) e autorizando (PAGANDO) TODOS OS
REVERZAMENTOS
Fez parceria sustentável e economicamente adequada com as empresas MAIS VIDA SAUDE e Unimed Recife
Promoveu a melhoria da qualidade dos troféus ao final do ano e promoveu sistema de otimização na quantidade das
medalhas, evitando desperdicios e incentivando a sustentabilidade (reciclagem), também padronizando as medalhas
por circuito, dando sempre que possível prioridade a aquisição das mesmas em fabricantes do estado de PE
Distribuiu brindes tais como squeezes, bonés e algumas camisas e homenageou atletas, técnicos e árbitros
Implantou um cerimonial de abertura padronizado para os eventos, simples e menor que 10 minutos
Realizou conforme previsto as Assembléias e realizou Festa de confraternização ao final do primeiro ano (e pretende
realizar uma nova confraternização ao final de segundo ano, ainda melhor)
Elevou o conceito da ANMPE perante atletas e sociedade, sendo a Instituição procurada por redes de rádio e televisão,
para entrevistas e matérias que elevaram e engrandeceram o nome e trabalho da ANMPE

