NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS NOSSOS ASSOCIADOS
No final de todo exercício, a AFALESC tem a obrigação de convocar a Assembleia Geral Ordinária para
prestação de contas referente ao exercício findo, conforme determina o Art. 29, Letra “a” do Estatuto da
Associação. Porém, a Assembleia que estava prevista para ocorrer em 25 de março de 2020 para prestação
de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, devido à pandemia do novo coronavírus, foi
cancelada, evitando aglomerações e seguindo as orientações das autoridades sanitárias.
Para que nossos associados não fiquem alheios às nossas atividades do exercício findo de 2019,
informamos que nossas Demonstrações Financeiras estão publicadas no site da AFALESC, onde poderão fazer
uma análise das mesmas. E, para quaisquer dúvidas, estamos à disposição para melhores esclarecimentos.
Informamos a todos os itens mais significantes ocorridos no exercício de 2019:
a) A Associação em 2019 cumpriu fielmente todos seus compromissos financeiros e bem como todos seus
eventos programados em benefício de seus Associados, obtendo ainda um superávit final de R$ 204.565,29,
conforme segue:
(+) Receita Bruta Total ..................................................... R$ 1.762.974,14
(-) Despesas Total............................................................. R$ 1.558.408,85
----------------------(=) Superávit do exercício.................................................R$ 204.565,29
b) Lembramos ainda que a Associação executou em 2019 diversas e necessárias melhorias em sua Sede
Campestre, bem como na Sede Administrativa, tais como:
- Todo mobiliário do Escritório Administrativo..................................................... R$ 32.900,00
- Nova Churrasqueira da Sede dos Ingleses......................................................... R$ 216.436,52
- Móveis e Utensílios da Sede dos Ingleses........................................................... R$ 57.043,20
- Muro e Rampa de acesso ao Estacionamento da Sede....................................... R$ 12.356,00
c) Todos os eventos programados para o exercício findo de 2019, foram executados da melhor maneira
possível, procurando sempre em primeiro o bem-estar de nossos associados e todos seus familiares. Os
principais foram os seguintes:
1 Baile de Máscaras.............................................................................................. R$ 84.197,00
2 Café Colonial Dia Internacional da Mulher.......................................................... R$ 6.610,25
3 Café Colonial Dia das Mães................................................................................ R$ 11.370,77
4 Festa da Tainha com Pirão ................................................................................ R$ 15.449,55
5 Festa Julina......................................................................................................... R$ 25.798,32
6 Feijoada do Dia dos Pais..................................................................................... R$ 15.633,64
7 Café Semana do Servidor Público......................................................................... R$ 5.332,13
8 Festa do Dia do Servidor (Outubro).................................................................... R$ 63.331,87
9 Jantar Dançante ACM (Dezembro)................................................................... R$ 289.771,75
10 Café aos Aposentados (Dezembro).................................................................. R$ 20.766,50
11 Jogos e torneios realizados, incluindo os valores de Premiações: Dominó, Canastra, Sinuca, Boliche e
Pescaria.................................................................................................................. R$ 35.493,29
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Para tranquilizar nossos Associados, informamos que a Associação, ao encerrar o exercício em 31 de
dezembro de 2019, mesmo realizando todos os eventos previstos no exercício e todos os investimentos
necessários para melhoria em nossas instalações na Sede Campestre e no Escritório da Sede Administrativa,
fechou com um superávit de R$ 204.565,29 e com as seguintes disponibilidades financeiras:
Caixa....................................................................................R$ 3.000,00
Conta Corrente SICOOB...................................................R$ 801.982,03
Aplicação Financeira SICOOB.......................................... R$ 511.678,74
Banco do Brasil..................................................................R$ 41.755,08
Banco Santander...............................................................R$ 19.098,45
--------------------Total Bruto .....................................................................R$ 1.377.514,30
(-) Convênios P/Pgto. Em curto Prazo..................................(R$ 822.572,85)
-------------------Saldo Líquido da Associação..........................................R$ 554.941,45
No exercício de 2020, mesmo sem conseguir realizar os eventos previstos para este exercício devido
à pandemia que assola nosso país, continuamos realizando todos os investimentos necessários em nossa Sede
Campestre para que, quando nossos associados retornarem às atividades, sintam orgulho de pertencer a esta
entidade associativa.
Nosso compromisso é, em primeiro lugar, preservar a saúde de nossos associados. Porém, nossas
atividades continuam sempre com o objetivo de melhorar nossas instalações, procurando oferecer o melhor
a todos, sempre preservando com rigor a saúde financeira da AFALESC.

VALTER EUCLIDES DAMASCO
Presidente
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