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ATA 02\nov2016 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2016, atendendo edital de
convocação número 02\2016, 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 – Prestação de Contas promoção 20 anos AJOV;
2 – Demonstrativo Financeiro;
3 – Transição para nova diretoria 2017/2019
4 – Apresentação, discussão e votação do planejamento para 2017;
5 – Assuntos Gerais
No primeiro item de pauta o senhor Dirceu Machado, diretor administrativo
da Associação, apresentou o balanço da promoção dos 20 anos da AJOV, que
segue anexado a presente ATA. Como nenhum dos presentes questionou os
números apresentados passou-se ao segundo item de pauta.
Ainda com a palavra o senhor Dirceu Machado fez uma explanação
apresentando o balanço contábil do primeiro semestre, demonstrando valores
constantes em contas correntes e contas aplicações, controle de pagamento de
despesas e demonstrativo financeiro.
Fez uso da palavra então o senhor Roberto Wesoloski, vice-presidente da
Associação para apresentar a estimativa de receitas e despesas para o ano de
2017, informando que o valor estimado de despesas gira em torno de 200.000,00
(duzentos mil reais) e a estimativa de receita atual é de 189.000,00 (cento e oitenta
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e nove mil reais), resultando num déficit de 11.000,00 reais que precisa ser
buscado para o equilíbrio financeiro da Associação.
Os professores Cesar Junqueira e João Luchese explanaram sobre as
categorias e competições que serão realizadas no ano de 2017, ficando assim
distribuído:
Categorias:
Iniciantes
Pré – Mirim (2 Equipes)
Mirim
Infantil
Infanto juvenil

Competições:
Iniciantes:

Liga Oeste
Liga Serrana
Campeonato Estadual (via Ligas)
Copa Estrela
Taça paraná
Amistosos
Pré – Mirim:

Liga Oeste
Liga Serrana
Campeonato Estadual (via ligas)
Taça Parana
Copa Estrela
Amistosos
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Mirim (1 equipe):

Liga Oeste
Campeonato Estadual
Taça Paraná
Amistosos
Jesc 12 a 14 anos (via conexão)

Infantil (1 equipe):

Liga Oeste
Liga Serrana
Campeonato Estadual
Olesc
Joguinhos Abertos
Taça Paraná
Jesc 15 a 17 anos (via Conexão)
Amistosos

Infanto juvenil:

Liga Oeste
Liga Serrana Adulta
Campeonato Estadual
Joguinhos Abertos
Jesc 15 a 17 anos (via Conexão)
Amistosos
Após as apresentações foi colocado em discussão e esclarecimentos para a
Assembleia o planejamento para o ano de 2017, onde o senhor Roberto Wesoloski
deixa claro a grande importância da competição denominada JESC (Jogos
Escolares de Santa Catarina), pois é a competição mais admirável do Estado para
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as atletas crescerem, que abre portas e trás muito retorno para instituição e
principalmente para a equipe.
Sendo assim, a proposta de execução para 2017 foi então colocada em
votação e aprovada por unanimidade pelos presentes.
Em Assuntos Gerais o senhor Roberto Wesoloski apresentou uma planilha
dos anos de 2012 e 2013 contendo valores de empréstimos feito por ele a AJOV no
total de 6.323,15 (seis mil trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos),
assim como o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) efetuado pelo ex presidente
Wilmar Zilio para o custeio de manutenção das atividades e solicitou aprovação da
Assembleia para o pagamento dos empréstimos, ressaltando que refere-se
somente aos valores da época, sem incidência de juros de mora. A Assembleia
aprovou por unanimidade o pagamento do valor de empréstimo ao senhor Roberto
Wesoloski e Wilmar Zilio.
Seguindo com os assuntos gerais, o Rogério pai de uma das atletas
questiona se tem muitas atletas que faltam? Pois entende que a AJOV não deve
ser comparada com uma escola, e sim deve ser conversado mais com os pais,
sendo que muitas vezes a falta da mesma é por vontade própria por algum tipo de
insatisfação ou por estar desmotivada a jogar. Outra situação é quando a atleta
prioriza os treinos deixando os estudos de lado, fazendo com que os pais não
incentivem mais as atletas para irem treinar, deixando-as de castigo, entre outros,
isso gera um conflito entre a AJOV e a família.
Desta maneira, interessante destacar um exemplo que o pai da atleta
Bárbara, o senhor Cristian Mergener, dá afirmando que sua filha joga desde os 8
anos de idade na AJOV, e hoje com 16 anos e ainda atleta é a melhor aluna da
sala de aula, fala que o desempenho e interesse parte de cada uma, não tendo o
esporte como desculpas para as notas ruins da escola.
Ainda assim, o Presidente Luiz Carlos contesta o pai Rogério, alegando que
daí sai a seriedade dos pais estarem mais ligados a AJOV, para perceberem que
as atletas são tratadas com atenção e quão importante é o esporte para a vida
dessas crianças e adolescentes, fazendo com que a AJOV só venha a somar com
os estudos das meninas e não tornar um conflito.
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Para contribuir com o assunto em discussão, a senhora diretora do Colégio
Conexão, Jucélia, fala da excepcional falta que faz uma atleta na equipe, sendo de
extrema importância não faltar aos treinos, pois o time é um conjunto de meninas
treinadas para formar uma equipe de primeira, onde a AJOV é um grupo unido em
prol de um objetivo e depende do coletivo para ser realizado. Destaca também que
a escola tem uma conversa próxima com as atletas, ensinando que o esporte só
tende a acrescentar na vida de uma pessoa por sua disciplina, regras, entre outros
aspectos, denta forma, deixa claro que para o ano de 2017 as portas estão abertas
para continuar com essa incrível parceria.
Dentre outros assuntos gerais, alguns pais explanaram que a diretoria da
AJOV deve estar mais presentes nas competições das equipes, treinos, dentre
outras atividades, pois eles e as próprias atletas sentem falta desta direção, para
pelo menos recebê-las no retorno de suas viagens. Quanto a isto, o senhor
Presidente explica que as meninas não estão abandonadas, pois por trás de tudo a
AJOV está trabalhando e muito para manter esta ordem e organização.
Em seguida passou-se a sugestão de nomes para compor a diretoria do
biênio 2017 a 2019, quando foi sugerido a participação dos pais, sendo que os
seguintes nomes colocaram-se a disposição para um novo encontro de definição
da diretoria executiva e conselho fiscal:
- Andrea David
- Cristian Mergener
- Dorli de Vargas
- Juliano Schulka
- Marcelo Vasconcellos
- Rodnei Sanguanini
- Sandro da Silva
- Soili Carrer

Prosseguindo com a reunião, o professor João Maria Luchese, diz que
cobrará das atletas até o dia 09 de dezembro de 2016, quem irá continuar ou não
da participação dos treinos para o próximo ano.
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Nada mais havendo para tratar, o presidente solicitou a mim, Luene Cristina,
primeira secretária para que procedesse a lavratura da presente ATA que segue
assinada por todos os presentes.

Luiz Carlos Pereira
Presidente

Luene Cristina
1ª Secretária
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