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ATA 01\mar2016 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 

Aos vinte e um dias do mês de março de 2016, atendendo edital de convocação 

número 01\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 – Apresentação, análise e votação da prestação de contas e balanço contábil do 

ano de 2015; 

2 – Apresentação do relatório de atividades da presidência e dos demais setores da 

Associação; 

3 – Efetivação das comissões de pais e ex-atletas; 

4 – Implantação da campanha ADOTE UM CIDADÃO; 

5 – AJOV 20 anos. 

A abertura dos trabalhos foi realizada pelo presidente em exercício, o vice-presidente 

Roberto Francisco Wesoloski que cumprimentou e agradeceu a todos os presentes, dando 

início as trabalhos da Assembleia Geral Ordinária que foi dividida em cinco partes. 

Na primeira parte da reunião, destinada a apreciação das contas e balanço contábil 

de 2015, o Diretor Administrativo, Dirceu Machado, juntamente com a contabilista do 

escritório de contabilidade MOCAPLAN, senhora Leandra Marta Lunardelli Darold 

apresentaram o demonstrativo de resultados e balanço patrimonial de 2015. 

Em seguida procedeu-se a leitura do parecer prévio do Conselho Fiscal sobre as 

contas do período de janeiro/2015 a dezembro/2015. 

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. 
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A segunda parte da reunião foi destinada a apresentação do relatório de atividades da 

presidência e dos demais setores da Associação. Também foi apresentado nesse momento 

o novo diretor de comunicação senhor Alex Morais da empresa Nativa Comunicação 

Integrada que comentou sobre os trabalhos realizados pela agência referente ao segmento 

esporte. 

Na terceira parte da reunião foi abordada a necessidade da efetivação das comissões 

de pais, atletas e ex-atletas.  

O vice-presidente e presidente em exercício Roberto comentou que é preciso cumprir 

o que descreve o Estatuto da Associação, ao prever a instalação de órgãos de 

representação interna para auxiliar na execução das atividades da Associação, bem como 

massificar e difundir o jogo de voleibol na comunidade. O vice-presidente cita que para a 

continuidade e existência da Associação é necessário a inclusão de novas pessoas.  

 Após apresentação a matéria foi colocada em regime de discussão e por sugestão da 

assembleia foram acrescentadas as seguintes propostas: 

Na quarta parte da reunião foi apresentada pela diretoria executiva uma proposta para 

implantação do programa Adote um Cidadão. Uma campanha que visa sensibilizar e atrair 

novos colaboradores financeiros com valores menores. Basicamente a ideia apresentada 

pela direção consiste na autorização, por parte do colaborador, de um débito mensal em 

conta corrente de R$ 30,00, em favor da AJOV. A sistemática de operacionalização já está 

em fase de análise preliminar com o Banco SICREDI para verificar a possibilidade e 

viabilidade. A diretoria traçou como meta atingir 50 colaboradores até o mês de julho de 

2016.    

Após a apresentação da proposta, a matéria foi colocada em regime de discussão e 

aprovada por unanimidade. 

 Na quinta e última parte de reunião foi concedida palavra ao senhor Dirceu Machado, 

coordenador da Comissão Organizadora dos 20 anos, para que informasse a todos sobre o 

andamento dos trabalhos. 

 Dirceu comentou que estará reunindo na próxima semana para criar a Comissão 

Organizadora para definir as ações a serem realizadas. 

 O colaborador Alex Morais, sugeriu a sede da Escola de Samba Unidos do Herval 

para a realização do evento de 20 anos. 
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Nada mais havendo para tratar, o presidente em exercício 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         Roberto Francisco Wesoloski 

       Escrevente              Presidente em exercício 
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