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ATA 02\out2018 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Aos vinte e dois dias do 1 

mês de outubro de 2018, atendendo edital de convocação número 02\2018, 2 

reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária no salão nobre do Centro 3 

Educacional Girassol, sito a Rua Almirante Barroso 152, Bairro Tobias, Joaçaba, 4 

Santa Catarina, os membros da diretoria executiva, conselho fiscal, associados, 5 

representantes da comissão de pais e comissão de atletas e ex-atletas da AJOV 6 

(Associação Joaçabense de Voleibol), para proceder análise da seguinte ordem 7 

do dia. 1 – Apresentação, análise, discussão e votação do planejamento 8 

financeiro e orçamentário para o ano de 2019; 2 – Apresentação, análise, 9 

discussão e votação do planejamento técnico operacional para o ano de 2019; 3 10 

– Iniciar a composição para a Diretoria biênio 2019-2021; 4 – Extraordinariamente 11 

discutir, definir, verificar e analisar  ações para o almoço do dia 18/11/18. O 12 

presidente Egildo Bevilaqua fez a abertura dos trabalhos e solicitou ao ex-13 

presidente Roberto Francisco Wesoloski que procedesse a apresentação do 14 

demonstrativo de receitas e despesas para o ano de 2019, incluindo todas as 15 

atividades planejadas pela diretoria e comissão técnica. Em seguida o 16 

Conselheiro Carlos André Lemos  proferiu a leitura do parecer prévio do 17 

Conselho Fiscal sobre o planejamento financeiro, orçamentário e operacional 18 

para o ano de 2019, juntado em anexo, que definiu pela aprovação com 19 

restrições pois, ficou demonstrada a boa e regular aplicação dos recursos 20 

financeiros da entidade, no entanto, apresenta razoável disparidade entre a 21 

estimativa de receita e despesa, havendo uma diferença entre o planejado e o 22 

possível de ser executado, o que pode comprometer o bom e regular andamento 23 

e equilíbrio financeiro, sugerindo que seja dada prioridade as atividades 24 

essenciais e descartadas as necessárias para o equilíbrio financeiro 25 

orçamentário. Ressalta ainda o Conselho que em sendo obtidos os recursos 26 

previstos para o planejado,  posiciona-se favorável a sua total execução.  Após 27 

a leitura e apresentação da matéria, o assunto foi colocado em regime de 28 

discussão, como ninguém quis discutir foi colocado em votação a análise dos 29 

itens apresentados e o parecer do Conselho Fiscal, tendo sido aprovada sem 30 

restrições e por unanimidade dos votos. Em seguida houve apresentação pela 31 

comissão técnica, a cargo do professor coordenador João Maria Luchese, sobre 32 

as atividades esportivas previstas para o ano de 2019, levando em considerações 33 

as ações sociais nos Núcleos de Iniciação Desportiva, assim como as atividades 34 

de competições previstas ao longo do ano, envolvendo as categorias iniciante, 35 

pré-mirim, mirim e infantil. Após apresentação foram feitas algumas perguntas 36 

por pais sobre a horários e locais das atividades que foram todas devidamente 37 

respondidas pelo professor João. Como último assunto o presidente Egildo 38 

explicou como seria efetuado o planejamento para o almoço do dia 18/11, 39 

convocando a todos para uma reunião específica para tratar dos detalhes. Nada 40 

mais havendo para tratar, o presidente em exercício solicitou a mim, Vandelrei 41 

http://www.ajov.com.br/
mailto:ajov@ajov.com.br


ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL 

Fundada em 05 de julho de 1996 

Rua Almirante Barroso, 152, Bairro Tobias, Joaçaba – SC 89.600-000 

sitewww.ajov.com.br e-mail ajov@ajov.com.br 
 

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 2541/98 em 06/03/1998 e Estadualpela lei n. 12.750 
de 19/11/2003 - CGC 01.823.720/0001-10 

 

Antonio Semione, para que procedesse a lavratura da presente ATA que segue 42 

assinada por todos os presentes. 43 

 44 

 45 
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  49 
 50 

Vanderlei Antonio Semione      Egildo Bevilaqua 51 

          Secretário da Assembleia                                Presidente 52 
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