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Associação Brasileira de Biribol
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil de dezenove, às 20:00 horas realizado a
primeira chamada e às 21 :00 horas realizada a segunda chamada, na sede da ABRAB em
epígrafe, situada na cidade de Caraguatatuba/SP à Avenida Pedro Reginaldo da Costa Nº 745,
Balneário dos Golfinhos, CEP 11666-800, atendendo a convocação feita pelo Presidente da
Associação Brasileira de Biribol - ABRAS, Senhor Fabiano de Souza Oliveira. Reuniram-se em
Assembléia Geral, associados e entidades associadas, conforme Lista de Presença anexada,
conforme Edital de Convocação fixada em sede da ABRAB, datado de 1O de dezembro de 2018,
enviado a todas as entidades filiadas, dentro do prazo legal. Para tratarem sobre a seguinte
ordem do dia: Exame e aprovação da prestação de contas do ano de 2018, já tendo o parecer
aprovado pelo Conselho fiscal.
O Senhor Fabiano de Souza Oliveira, abriu os trabalhos cumprimentando os presentes e fazendo
a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral, em seguida compôs a mesa convidando
para assumir a Presidência da mesma o Senhor, Valdécio Gondim de Oliveira, o qual deu início
aos trabalhos, secretariado pela Senhora Gisele Aparecida Rodrigues de Souza, o Presidente
confirmando a chamada dos presentes, agradeceu o quórum.
- A seguir, de acordo com o, determinado pelo, Presidente da assembléia, passei a leitura do
relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, da Demonstração da Origem e Aplicação
de Recursos e das respectivas notas explicativas e, finalmente, a leitura do parecer do Conselho
Fiscal, relativo aos atos e contas da administração correspondente ao exercício social encerrado
em trinta e um de dezembro do ano de dois mil de dezoito, documentos esses que estiveram a
disposição dos associados e entidades associadas, com a antecedência legal.
- Após a leitura, como ninguém se manifestasse, o Presidente declarou em votação os
documentos lidos. Verificou-se a sua integral aprovação, por unanimidade, com abstenção de
votos dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.
- Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão, para lavratura da presente ata, depois de
lida em sessão reaberta, foi aprovada por unanimidade. Eu, Gisele Aparecida Rodrigues de
Souza, Secretária, escrevi a presente ata que vai por mim assinada, pelo Presidente da
assembléia e pelo Presidente da Associação Brasileira de Biribol.
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