
Aos trinta dias do mes de abril do ano de dais mil e dezesseis da era crista, as vinte 

horas no audit6rio da Camara Municipal de Vereadores de Castro, Estado do Parana, 

reuniram-se os filiados e membros da diretoria para a Assembleia G~ral Ordinaria 

convocada atraves das Notas Oficiais 052, 053 e 054 para deliberar sabre os seguintes 
assuntos: aprecia~ao do relat6rio de atividades no exercfcio de 2015; aprecia~ao do 

relat6rio do Conselho Fiscal relativamente as contas da diretoria ao exerdcio de 2015; 
Elei~ao do Presidente, Vice-presidentes e do Conselho Fiscal para o quadrienio 

2016/2020; assuntos gerais. 0 Presidente da Federa~ao Paranaense de Voleibol, Neuri 

Barbieri, abriu a assembleia saudando os filiados, especialmente o Presidente da 

Camara Gerson Sutil e o Secretario de Esportes de Castro, Antenor Telles. 0 presidente 

recordou a ultima elei~ao da Federa~ao, e uma retrospectiva do seu ultimo mandata, 
na qual avaliou que tenha sido o melhor periodo que a entidade se encontra ern 
termos de competi~oes, saude financeira e nivel tecnico. 0 presidente fez a 

apresenta~ao do relat6rio de atividades do exercfcio de 2015, e, ~m vota~ao, foi 
aprovado por unanimidade. Na sequencia, o Presidente Neuri Barbieri, pediu para 

deixar a dire~ao da Assembleia para que os filiados pudessem apreciar com isen~ao o 

parecer do Conselho Fiscal eo relat6rio de atividades. 0 presidente pediu que o diretor 

financeiro da FPV, senhor Jandrey Vicentin, apresentasse o relat6rio financeiro da 
entidade no exercfcio de 2015. Aos presentes, foram entregues c6pias do balancetes e 

balan~o de 2015, bem como do parecer do conselho fiscal, deixando a disposi~ao as 

demonstra~oes contabeis, e tambem os livros encadernados com os documentos que 

originaram as receitas e as despesas do exercfcio de 2015. 0 diretor financeiro relatou 

que a Federa~ao Paranaense de Voleibol mantem contas bancarias na Caixa Econ6mica 

Federal, e atraves de demonstra~oes contabeis e documentos foi demonstrada a 

preocupa~ao que a atual diretoria tem com os valores dispgndidos nas despesas, 

afirmando que os membros foram devidamente apresentados ao Conselho Fiscal, em 

reuniao espedfica ocorrida em abril ultimo passado. Dando prosseguimento, ap,'.s 

consulta de manifesta~ao nao demonstrada par nenhum filiado, passou na leitura do 
parecer do Conselho Fiscal, que relata o seguinte: "Consoante ao disposto no estatuto 

social da FEDERAC:AO PARANAENSE DE VOLEIBOL, procedemos o exame mensal dos 

documentos, demonstrativos contabeis e balancetes do movimento econ6mico e 

financeiro, relativos ao periodo de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. As contas 

encontram-se em perfeita ordem e o nosso parecer e pela aprova~ao sem qualquer 

restri~ao, com rela~ao a documenta~ao apresentada." Depois de ·lido, o parecer foi 
colocado a aprecia~ao, e posteriormente em vota~ao, recebendo aprova~ao por 

unanimidade dos presentes. Retomando a presidencia, Neuri Barbieri agradeceu a 

confian~a dos filiados e demonstrou o seu compromisso par zelar das contas da 

Federa~ao. Na sequencia, a elei~ao do Presidente e Vice-presidentes para o quadrienio 
2016-2020, o presidente ~presentou as chapas registradas em tempo oportuno. Mas 

abriu a oportunidade de novas chapas serem apresentadas, desde de que consentidas 

pela Assembleia . Nao houve manifesta~ao, e, das chapas inscritas, tres delas 

apresentaram a desistencia formal em prol de uniao em torno. de apenas uma cha!J:.., 

liderada pelo atual presidente, Neuri Barbieri. 0 filiado Robson Xavier, da Associa~ao 
Maringaense de Volei de Praia, destacou a importancia da permanencia do atual 

presidente Neuri Barbieri a frente da entidade. 0 filiado Ladir Salvi, da Prefeitura de 

Cascavel, tambem se manifestou de forma a continuidade do atual presidente n 

entidade. 0 presidente Neuri Barbieri fez a leitura da chapa inscrita: Presidente: Neu 
Barbieri, 1!:! Vice-Presidente: Jandrey Vicentin; 2!:! Vice-Presidente: Jose Francisco Alve 
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Macedo; 3Q Vice-Presidente : Ely Amada Pereira; Conselho Fiscal, titulares: Ladir Salvi, 

Claudemiro Vieira dos Santos, Robson Florentino Xavier; Conselho Fiscal, suplentes: 

Amaury de Castro, Fernando Bonatto, Fabio Sampaio. Apresentada a chapa (mica, o 

preside nte co loco u --efn-....\tOta~po r a cia mac;:ao, -co.rrro-J::r:n€- -pre-Ve--o- estatuto,.senll o 

aprovada a chapa por unanimidade. 0 presidente agradeceu aos filiados pela confianc;:a 

para um proximo mandata, e, diante dos filiados, deu posse a nova diretora para o 

quadrienio 2016-2020, na quallavrar-se-a termo de posse. Dentre os assuntos gerais, o 

presidente ouviu solicitac;:ao dos filiados a necessidade de maior dialogo para decisoes 

tecnicas. 0 Presidente assumiu um compromisso de novamente reunir os filiados para 
projetar o proximo mandato.Nada mais havendo a tratar, o presidente Neuri Barbieri 

agradeceu a presenc;:a de todos, e solicitou que lavre-se a presente ata u, Luis Carlos 

dos Santos Andrade, subscrevo esta juntamente com o presi 

presente na Assembleia. 

Presidente 
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