ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO
COLÉGIO LOYOLA
Belo Horizonte, 17 de Novembro de 2017, após a primeira convocação efetuada às 18:00 sem
quorum, foi efetuada a segunda convocação às 18:30 estando presentes os associados que assinaram
a lista de presença. A assembleia foi aberta pela Sra.Ana Paula Castro, 1ª Vice Presidente que passou
a palavra ao Sr.Yuri Martins Thomé 1º Tesoureiro, o qual discorreu sobre os assuntos previstos no
edital de convocação, quais sejam:
1 – Aprovação do Relatório do Conselho Fiscal para o período de janeiro a outubro de 2017,
conforme previsto no Artigo 44º do Estatuto Social vigente da Associação de Pais do Colégio
Loyola, ressaltando que a apresentação das contas referentes ao período de Janeiro/2017 a
Outubro/2017, ou seja, antes do encerramento do exercício fiscal, se deu por decisão da atual
diretoria da Associação com o fito de submeter ao conselho e ao associados a avaliação da
regularidade da gestão do patrimônio, tendo em vista que se aproxima o processo eleitoral para a
escolha da diretoria do biênio 2018 e 2019, associado ao fato que alguns componentes da atual
gestão intentam participar como candidatos no sufrágio, garantindo total transparência e lisura do
processo. Será efetuada nova apreciação, pelo conselho fiscal, das contas referentes ao período de
novembro e dezembro de 2017, no fechamento do exercício, sendo este submetido a aprovação em
nova assembleia extraordinária a ser oportunamente convocada.
Sr.Yuri Martins Thomé continou com o detalhamento de receitas e despesas da Associação de Pais
do Colégio Loyola para o ano calendário de 2017, cujo movimento se deu de 1 (primeiro) de Janeiro
de 2017 a 31 (Trinta e um) de Outubro de 2017 e também o parecer do conselho fiscal
recomendando a aprovação com ressalvas das contas referentes ao período. Após a apresentação foi
efetuada a votação com os associados presentes, sendo decidido pela aprovação, por unanimidade, do
parecer do conselho fiscal, aprovando a prestação de contas com ressalvas.
2 – Outros Assuntos de Interesse dos Associados
2.1 - Doação para Creche Fe e Alegria.
O Sr.Yuri Martins Thomé, 1º Tesoureiro, explanou a origem dos valores a serem doados e o
compromisso firmado quanto a aplicação deste, pela APL, somente em ações filantrópicas.
Explanou, ainda, sobre o convênio firmado, pela gestão anterior, com a Creche Caiçara, com a
utilização destes valores, assim como as razoes que culminaram em sua suspensão. Ressaltou, ainda,
a indicação efetuada pelo Pe.Álvaro quanto a idoneidade, seriedade e necessidade da entidade.
A palavra foi passada ao Sr. Francisco Salles que explanou sobre o projeto elaborado para aplicação
dos recursos na entidade Fé e Alegria, assim como as necessidades levantadas, e os resultados
esperados. ´
Após a apresentação foi efetuada a votação com os associados presentes, tendo sido aprovada por
unanimidade a elaboração e assinatura de convênio prevendo o repasse, em caráter de doação, do
montante total de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), de forma mensal à Creche Fé e
Alegria, seguindo o cronograma físico financeiro apresentado, com obrigação, pela entidade
convenente, da prestação de contas e resultados mensais .
Questionado aos presentes se havia mais algum assunto de interesse a ser tratado, não havendo
manifestação encerrou-se a assembleia as 19:05h tendo eu, Evandro Piazzi, 1º Secretário realizado o
presente registro, para o qual será dada a publicidade necessária.
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