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ATA 01\mar2018 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Aos dezenove dias do mês
de março de 2018, atendendo edital de convocação número 01\2018, reuniram-se,
em Assembleia Geral Ordinária, no salão nobre do Centro Educacional Girassol, sito
a rua Almirante Barroso 152, Bairro Tobias, Joaçaba, Santa Catarina, os membros
da diretoria executiva, conselho fiscal, associados, representantes da comissão de
pais e comissão de atletas e ex-atletas da AJOV (Associação Joaçabense de
Voleibol), para proceder análise da seguinte ordem do dia. 1 – Apresentação,
análise e votação da prestação de contas e balanço contábil do ano de 2017; 2 –
Apresentação do relatório de atividades da presidência e dos demais setores da
Associação; 3 – Apresentação da proposta de criação do Instituto Natalia Zilio
Pereira. Na primeira parte da reunião, destinada a apreciação das contas e balanço
contábil de 2017, o contabilista do escritório de contabilidade MOCAPLAN, senhor
Carlos Rogério Pohl apresentou o demonstrativo de resultados e balanço patrimonial
de 2017. Em seguida procedeu-se a leitura do parecer prévio do Conselho Fiscal
sobre as contas do período de janeiro/2017 a dezembro/2017. Após a leitura e
apresentação da matéria, o assunto foi colocado em regime de discussão, como
ninguém quis discutir foi colocado em votação a análise da prestação de contas e o
parecer do Conselho Fiscal, tendo sido aprovada sem restrições e por unanimidade
dos votos. A segunda parte da reunião foi destinada a apresentação do relatório de
atividades da presidência e dos demais setores da Associação, sendo informado
pelo presidente Egildo que por se tratar de uma extensa lista de ações, o relatório
estará disponível no site da Associação para consulta. Na terceira parte da reunião
foi apresentada a proposta de criação do Instituto Natália Zilio Pereira de acordo
com as seguintes características: A jogadora Natália, formada nas categorias de
base da AJOV, contratou uma assessoria para a carreira dela e no plano estratégico
deste planejamento, prevê a criação de um Instituto que levará o nome da Natália,
para desenvolver ações voltadas a atuação em projetos sociais. Por iniciativa e
pedido da própria Natália, este Instituto deveria estar vinculado a AJOV, como o
projeto oficial dela, e que poderá contar com a estrutura da sua equipe de
profissionais para o desenvolvimento do projeto. Sua forma de funcionamento seria
uma descentralização administrativa da AJOV, com autonomia para sua gestão,
composto por representantes da AJOV e da assessoria da Natália, no
desenvolvimento do Projeto BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA da AJOV. Após a
apresentação da proposta deixou-se a palavra livre para que os presentes na
Assembleia pudessem realizar questionamentos ou esclarecimento de dúvidas.
Após os devidos esclarecimentos foi colocada em votação a autorização para
criação do Instituto Natália Zilio Pereira sendo aprovado por unanimidade dos
presentes. Estiveram presentes na Assembleia representantes da Cooperativa de
Crédito SICREDI os senhores Cristiano Righi e Roque Casagranda, Instituição
aonde a AJOV mantem suas contas e aplicações, que vieram explanar sobre o
Sistema Cooperado e iniciar tratativas para uma parceria que envolverá o patrocínio
do SICREDI e a captação de novos cooperados vinculados a AJOV. Nada mais
havendo para tratar, o presidente solicitou a mim, Luene Cristina da Silva, para que
procedesse a lavratura da presente ATA que segue assinada por todos os
presentes.
Luene Cristina da S ilva
Secretária da Assembleia

Egildo Bevilaqua
Presidente
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ATA 03\fev2017 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nome

RG

Assinatura
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