
ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
“ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO 

CULTURAL – AEDEC BRASIL” 
APRECIAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018 E JUSTIFICATIVAS 

EXERCÍCIO 2017 
 

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (02/ 03/ 2019), 

reunidos em assembleia na Rua Roma, n° 605, Casa 20, Bairro Tibery, 

Uberlândia – MG. realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Associação 

Educacional de Desenvolvimento Esportivo Cultural – AEDEC Brasil. 

Estiveram presentes 12 (doze) associados, conforme assinaturas constantes na 

Liste de Presença em anexo, realizando-se a Assembleia em 2ª (segunda) 

convocação, esclarecido que nesta data é de 34 (trinta e quatro) o número de 

associados em condições de votar. Edital de convocação publicado no site e nas 

mídias sociais da associação na data de 02 de fevereiro de 2019. Os associados 

constantes da lista em anexo resolveram de acordo com as atribuições do 

estatuto social indicar o Sr. Wellington da Cruz Alvarenga para presidir os 

trabalhos, e foi aclamado, por unanimidade, o qual declarou instalada a 

Assembleia, convidando o Sr. Yghor Queiroz Gomes para secretariar os 

trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, o Presidente solicitou ao Secretário que 

fosse lida a pauta de assuntos:  

• Recomposição do conselho fiscal  
• Justificativas da prestação de contas exercício 2017 

• Apreciação de contas exercício 2018 

Por motivo de incapacidade de dar continuidade na condução do conselho fiscal 

os conselheiros titulares, Lorena Raine Alves Rosa e Diogo Henrique de Souza 

Santos, solicitaram a esta assembleia sua substituição pelos seus respectivos 

suplentes. A nova composição dos membros do Conselho fiscal passa a ser: 1) 

Primeiro Titular: Camila Emília Souza e Silva, Brasileira, Solteira, Estudante, 

portador do RG 5.783.824 SSPGO, do CPF 755.882.181-91 residente da Rua 

Panamá, n° 1678, Bairro Social, Itumbiara- GO; 2) Segundo Titular: Geraldo 

Ismael de Oliveira,  Brasileiro, Solteiro, Estudante, portador do RG MG- 

5.489.015, do CPF 029.935.051-73, residente da Rua Bicudo, quadra 25, lote 

05, Bairro Ulisses Guimarães, Itumbiara- GO; 3) Terceiro Titular: Hiago Simplício 



Ferreira Campos, Brasileiro, Solteiro, Estudante, portador do RG 5.386.063 

SPTC GO, do CPF 033.382.931-00, residente da Rua João Rodrigues Jota, n° 

1191, Bairro Santos Dumont, Itumbiara- GO. A recomposição foi acamada por 
unanimidade entre os associados presentes e aptos a votar. 

Antes de se dar inicio a apreciação das contas de 2018 foram apresentadas as 

justificativas da atual gestão para a não prestação de contas durante o exercício 

de 2018 referente ao ano de 2017, não houve paralização das atividades da atual 

gestão da associação, que se iniciou no mês setembro de 2016 ate dezembro 

de 2017, e sim uma gestão voltada exclusivamente para a capacitação técnica 

da diretoria, e para elaboração de projetos para leis de incentivos ao Esporte nas 

esferas federal, estadual e municipal; adequando documentalmente a 

associação; construindo redes de apoio aos projetos apresentados; e buscando 

parceiros na cidade de Uberlândia, fica aqui o registro dos principais motivos que 

levaram a atual gestão a não movimentar financeiramente a associação. Como 

não há mais nada a declarar sobre o exercício 2017 demos início ao processo 

apreciação das contas de 2018. Foram tomadas e aprovadas por 
unanimidade de votos as seguintes deliberações: 

1) Prestação das contas da do exercício do ano 2018, acompanhada de parecer do 

Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão; balanços gerais; 

demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas verificadas; e o parecer do 

Conselho Fiscal. (documentos disponíveis no site da associação) 

2) Foram apresentados editais de publicação dos projetos aprovados na Lei Estadual 

MINAS ESPORTIVA e Lei Federal LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE da Secretaria 

Especial do Esporte, onde também foram apresentados os extratos das contas 

vinculadas a cada projeto demonstrando seu saldo e ações para captar os recursos 

necessários para dar início aos projetos já aprovados.  

Nada mais havendo a deliberar, o presidente determinou que fosse lavrada por 

mim, Yghor Queiroz Gomes, secretário, da presente ata, que lida e achada 

conforme, segue assinada por mim e pelo o presidente. 

_________________________________       __________________________ 
Presidente: Wellington da Cruz Alvarenga.    Secretário: Yghor Queiroz Gomes  
 


