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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO
INSTITUTO VIV AVÔLEI
REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.
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Aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano 2014, reuniram-se às 14:00 'fí'3(!ZIuatorze
horas), no Laguna Praia Hotel, situado na Avenida Almirante Tamandaré, nO 716, Tambaú,
João Pessoal PB, CEP: 58.039-010, o Presidente do Instituto VivaVôlei, Sr. Walter Pitombo
Larangeiras, e demais diretores, Srs. Mário Stiebler Dunlop e Marco Túllio Gomes Teixeira - ,
todos assinaram a lista de presença. Aberta a Assembleia Geral Ordinária, o Presidente do
Instituto VivaVôlei, Sr. Walter Pitombo Larangeiras, agradeceu a presença de todos e fez a
leitura da ordem do dia, constante da convocação afixada na sede do Instituto VivaVôlei: a)
Discussão e aprovação da proposta de programação anual do Instituto VivaVôlei; b)
Apreciação do relatório anual da diretoria; c) Discussão e homologação das contas e do
balanço aprovado pelo Conselho Fiscal do exercício de 2013. O Presidente, Sr. Walter
Pitombo Larangeiras, dando início aos trabalhos, também como Presidente da Assembleia,
convidou para composição da mesa e para a função de Secretário da Assembleia, o Sr. Marco
Túllio Gomes Teixeira, Primeiro-Secretário do Instituto VivaVôlei. Em seguida, depois de
agradecer a presença de todos, o Presidente do Instituto VivaVôlei passou a palavra para o
Secretário da Assembléia, Sr. Marco Túllio Gomes Teixeira que colocou para discussão e
aprovação a proposta de programação anual do Instituto VivaVôlei, após apresentação da
proposta, a mesma foi discutida e aprovada na sua totalidade por todos os presentes, ato
contínuo foi apresentado e dado conhecimento a todos do relatório anual da Diretoria. Dando
continuidade aos trabalhos, o Secretário da Assembleia, Sr. Marco Túllio Gomes Teixeira
colocou para apreciação, discussão e aprovação o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras do exercício 2013, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores
Independentes, documentos esses relativos ao exercício fiscal encerrado em 31.12.13. O Sr.
Marco Túllio Gomes Teixeira, na forma estatutária, pediu a indicação de um dos presentes
para conduzir a discussão e o julgamento dos referidos documentos. Após, a matéria foi
colocada em discussão, tendo sido aqueles documentos aprovados por unanimidade, com
voto de louvor. Dando prosseguimento, o Sr. Walter Pitombo Larangeiras apresenta a Carta
Renúncia datada de 20 de dezembro de 2013, em anexo, do presidente licenciado, Sr. Ary da
Silva Graça Filho. Ato contínuo, a Assembleia reconhece a posse do Sr. Walter Pitombo
Larangeiras como Presidente deste Instituto, na data de 20 de dezembro de 2013, na forma do
estabelecido no inciso 11 artigo 21 do Estatuto do Instituto VivaVôlei. Com a palavra o Sr.
Walter Pitombo Larangeiras renovou seus agradecimentos a todos os presentes e como os
itens da ordem do dia foram apreciados, foi reconhecida a legalidade desses por todos os
presentes e ninguém mais quisesse fazer uso da pala a, o presidente da Assembleia tomou a
palavra renovou seus agradecimentos a todos os pre e tes e encerrou a Assembleia, cuja ata
foi lavrada, lida, achada conforme e assinada por m m, Secretário da Assembleia e pelo
Presidente da Assembleia e Presidente do Instituto Vi a ôlei.
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