
Ata da Assembléia Geral Ordinária de Prestação de Contas da Associação dos 
Deficientes Visuais do Estado de Goiás – ADVEG, Referente ao Ano de dois mil e dez 

e aos Meses de Janeiro a Março de dois mil e onze 
 
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e onze, no Centro de Apoio ao Deficiente, 
sito a nona avenida, s/n Vila Nova, às quatorze horas e cinco minutos, deu-se a primeira 
convocação da Assembléia Geral Ordinária de Prestação de Contas da Associação dos 
Deficientes Visuais do Estado de Goiás – ADVEG, referente ao ano de dois mil e dez e 
ao período compreendido entre primeiro de janeiro a vinte e cinco de março de dois mil 
e onze. Ao verificar o quórum, o diretor de Administração e Finanças da ADVEG no 
biênio dois mil e nove / dois mil e onze, TRAJANO FIGUEIREDO, constatou não 
estarem presentes os quinze por cento dos sócios dentre os em dia com suas obrigações 
com a entidade, requisito estatutário para o início da Assembléia em primeira chamada. 
Foi informado por Trajano que havia duzentos e cinqüenta associados quites com suas 
obrigações. A Assembléia Geral de Prestação de Contas foi iniciada em segunda 
convocação, com 69 associados, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, exatamente 
meia hora após a primeira, com. Trajano Figueiredo, que presidiu a Assembléia, abriu 
os trabalhos, passando a palavra aos representantes do escritório contábil Habiliti, 
responsável pela contabilidade da ADVEG. Os representantes procederam à leitura do 
Balancete de dois mil e dez, durante a qual foram feitas algumas intervenções pelos 
associados. O Sr. Hélio Moraes questionou a ausência do imóvel do Bairro Santa Luzia 
no Balanço Patrimonial da entidade, a depreciação dos telefones ser maior do que o 
valor lançado inicialmente e um lançamento de compra de computador no Projeto do 
Esporte. Ante tais questionamentos o Ex- Diretor Financeiro Trajano ficou sem ação, 
mediante os erros cometidos pela contabilidade, se colocando a disposição do Conselho 
Fiscal que seria eleito em Assembléia imediatamente posterior àquela.  Ficou decidido 
que seria feita uma reunião com o Conselho Fiscal eleito com a Contabilidade e o Ex-
Diretor de Finanças da ADVEG para esclarecimentos das dúvidas surgidas na 
Assembléia de Prestação de Contas. As contas foram aprovadas com ressalvas, as quais, 
decidiu a Assembléia, deverão ser examinadas pelo Conselho Deliberativo da entidade e 
submetidas a nova apreciação por Assembléia Geral Extraordinária posterior. Por serem 
verdadeiros os fatos narrados, eu, Trajano Figueiredo da Silva, lavrei a presente Ata, 
que segue assinada por mim. 


