ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO PARANAENSE
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, em segunda
chamada, nas dependências da Hotel Bourbon Dom Ricardo, sito Av. Rocha Pombo, 2.400, Aeroporto em
São José dos Pinhais - Pr, reuniram-se membros da diretoria, profissionais de basquete, filiados e
convidados para Assembléia Geral Ordinária, conforme convocação publicada nos dias 23, 25 e
27/01/2017, no Jornal Gazeta do Povo. O Sr. Amarildo Rosa, presidente da federação, abriu a reunião
cumprimentando e agradecendo os presentes e indicando a Sra. Silvana Mattos Rosa, para secretariá-lo,
colocado a indicação para apreciação dos presentes, onde todos concordaram. Foi dado início aos
trabalhos, o presidente informou a pauta: I. Apresentação do Relatório das Atividades do ano de 2016; II.
Apreciação das contas do ano de 2016; lü. Eleição e Posse do Presidente, I o Vice Presidente, 2* Vice
Presidente e membros do Conselho Fiscal para o período de 2017/2020; IV. Apresentação do Calendário
Oficial FPRB 2017;. Passando para o primeiro assunto o presidente explanou sobre a apresentação do
relatório de atividades, o qual elogiou o trabalho da equipe de marketing, destacou algumas conversas
com patrocinadores e repassou o relatório, para que os presentes pudessem manusear o mesmo. Dando
continuidade, passou para segundo assunto, II. Apreciação das Contas do ano de 2016, o senhor
presidente, passou a palavra para o Sr Marco Bressan, contador, para as considerações, informando sobre
as receitas e despesas, demonstrando os livros com toda a documentação, inclusive a ata e o parecer do
conselho fiscal, aprovando as contas do período. A diretoria e demais participantes, foram unânimes ao
conselho fiscal em sua decisão de aprovação das contas, dando uma salva de palmas, para aprovação na
assembléia. Na sequência, o Sr Marco continuou com a palavra, para dar continuidade a pauta, III. Eleição
e Posse do Presidente, 1o Vice Presidente, 2o Vice Presidente e membros do Conselho Fiscal para o
período de 2017/2020, foi lido p edital de convocação, p qual foi enviado aos filiados e publicado conforme
preceitua o estatuto da Federação, em tempo hábü para o registro de chapas. Como somente uma chapa
havia sido inscrita, foi solicitado que após a nominação de cada membro, se posicionassem a frente da
mesa diretiva para conhecimento dos demais presentes, sendo composta pelos seguintes membros:
Presidente: Sr. Paulo Affonso Moreira; 1o Vice-Presidente: Sra. Marli Gonçalves Costa; 2o Vice-Presidente:
Sr. Elias Dolizet Rudek; Conselho Fiscal (efetivo): Sr. Amarildo Ramos da Rosa; Conselho Fiscal (efetivo):
Sr. Marival Antonio Mazzio Junior; Conselho Fiscal (efetivo): Sr. Jose Francisco Aves Macedo; Conselho
Fiscal (suplente): Sr. Elton Cunha Dona; Conselho Fiscal (suplente): Sra. Silvana Mattos Rosa; Conselho
Fiscal (suplente): Sr. Oscar Pereira Júnior, apresentada a diretoria, foi colocado para apreciação de todos
os presentes, solicitando se haveria algum questionamento quanto aos membros da diretoria, como não
teve nenhum questionamento, foi solicitado uma salva de palmas, para que a chapa fosse eleita por
aclamação, a qual ocorreu por unanimidade, agradecendo a aclamação, ficou declarada a chapa eleita e
empossada para o mandato de quatro anos. Repassando a palavra para mesa diretiva, passando para o
item JV. Apresentação do Catendário Oficial FPRB 2,017, foi apresentado o .calendário 2017, e discutidos
algumas datas e assuntos, aprovando as alterações. O Sr Paulo Affonso Moreira
agora como Presidente eleito e empossado, fez uso da palavra, explicando algumas alterações na
diretoria e os rumos que a Federação buscará neste novo mandato, agradeceu a diretoria anterior e
solicitou para nova diretoria garra e determinação. Deixado a palavra livre, como ninguém solicitou a
palavra, o Sr Presidente, agradeceu a presença de todos, deu ás boas vindas aos novos integrantes da
diretoria, não tendo nada mais a ser tratado foi encerrada a reunião solicitando a todos que assinassem a
lista de presença dos filiados e participantes na presente Assembléia.
São José dos Pinhais, 18 de fevereiro de 2017.
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