
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOJAF/RS 

11.12.2017 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (11/12/2017), às dezenove 

horas e trinta e três minutos (19h33), na sede da Assojaf/RS, à Avenida Loureiro da Silva, 2001, 

sala 716, Porto Alegre, RS, reuniram-se os membros da Diretoria 2015-2017,  da gestão atual 

2017-2019 e associados, que assinaram lista de presenças, para concluírem a Assembleia Geral 

Ordinária instalada em trinta de novembro de dois mil e dezessete (30/11/2017).  

A presidente em exercício da ASSOJAF/RS CRISTINA VIANA DOS SANTOS abriu a Assembleia e 

passou a condução dos trabalhos para o ex-presidente da Assojaf/RS EDUARDO VIRTUOSO que 

foi aclamado presidente da AGO.  

Trataram dos seguintes assuntos:  

1 – Eleição do Conselho Fiscal gestão 2017-2019: Virtuoso lembrou  que o mandato  do Conselho 

Fiscal 2015-2017 estava encerrado, abriu a eleição  e pediu a manifestação de candidatos. 

Ninguém se manifestou. Consultou a atual conselheira Jane Zambiasi sobre seu interesse em 

continuar no cargo, ao que ela disse não. Não havendo candidatos, a Assojaf/RS ficará 

momentaneamente sem conselheiros com previsão de eleição na próxima assembleia que 

tratará também da eleição dos delegados do CONOJAF.. 

2 - Apreciação das contas da diretoria (art.17, § 1°) gestão 2015/2017: Eduardo Virtuoso 

observou que as contas da Associação estão aprovadas até outubro de 2016; que nesta 

assembleia proceder-se-ia à apreciação das contas de novembro de 2016 até novembro de 

2017, auditadas pelo Conselho Fiscal da gestão 2015-2017. A conselheira fiscal Jane Zambiasi 

dispensou a leitura dos pareceres e recomendou a aprovação das contas do período.  Colocada 

a matéria em votação, foram aprovadas as contas referentes ao período de novembro de 2016 

a novembro de 2017, sem ressalvas e por unanimidade. Jane recomendou a publicação dos 

pareceres no site da Assojaf/RS.  

3 – Previsão Orçamentária: Com a participação do contador da Associação Alexandre Brito, o 

presidente Eduardo Virtuoso, representando a gestão 2015-2017, apresentou a previsão 

orçamentária para o exercício 2018, conforme exigência estatutária, a qual foi discutida e 

aprovada e que ainda será objeto de exame pela atual administração.  Nada mais havendo a 

tratar, o presidente encerrou os trabalhos às 19h59min e lavra esta ata que vai por ele assinada 

e pela secretária da Assembleia.  Porto Alegre, onze (11) de dezembro de 2017. 

 

EDUARDO  VIRTUOSO - Presidente 

ANDRÉIA   SCHIMUNECK- Secretária 

 

 


