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ATA 04\nov2017 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Aos seis dias do 1 

mês de novembro de 2017, atendendo edital de convocação número 05\2017, 2 

reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, no auditório do Clube de 3 

Dirigentes Lojistas de Joaçaba, sito a Avenida XV de novembro 371, centro, 4 

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

associados, representantes da comissão de pais e comissão de atletas e ex-6 

atletas da AJOV (Associação Joaçabense de Voleibol), para proceder análise 7 

da seguinte ordem do dia. 1 – Apresentação, análise, discussão e votação do 8 

planejamento financeiro e orçamentário para o ano de 2018; 2 – Apresentação, 9 

análise, discussão e votação do planejamento técnico operacional para o ano 10 

de 2018. O presidente Egildo Bevilaqua fez a abertura dos trabalhos e solicitou 11 

ao ex-presidente Roberto Francisco Wesoloski que conduzisse os trabalhos. O 12 

ex-presidente Roberto iniciou a apresentação do demonstrativo de receitas e 13 

despesas para o ano de 2018, incluindo todas as atividades planejadas pela 14 

diretoria e comissão técnica. Em seguida o Conselheiro Carlos André Lemos  15 

proferiu a leitura do parecer prévio do Conselho Fiscal sobre o planejamento 16 

financeiro, orçamentário e operacional para o ano de 2018, juntado em anexo, 17 

que definiu pela aprovação com restrições pois, ficou demonstrada a boa e 18 

regular aplicação dos recursos financeiros da entidade, no entanto, apresenta 19 

grande disparidade entre a estimativa de receita e despesa, havendo uma 20 

diferença considerável entre o planejado e o possível de ser executado, o que 21 

pode comprometer o bom e regular andamento e equilíbrio financeiro, 22 

sugerindo que seja dada prioridade as atividades essenciais e descartadas as 23 

necessárias para o equilíbrio financeiro orçamentário. Ressalta ainda o 24 

Conselho que em sendo obtidos os recursos previstos para o planejado,  25 

posiciona-se favorável a sua total execução.  Após a leitura e apresentação da 26 

matéria, o assunto foi colocado em regime de discussão, como ninguém quis 27 

discutir foi colocado em votação a análise dos itens apresentados e o parecer 28 

do Conselho Fiscal, tendo sido aprovada sem restrições e por unanimidade dos 29 

votos. Nada mais havendo para tratar, o presidente em exercício solicitou a 30 

mim, Luêne Cristina da Silva, para que procedesse a lavratura da presente ATA 31 

que segue assinada por todos os presentes. 32 
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