
RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA – EXERCÍCIO 2007 
 
Para a análise dos nossos associados apresentamos o balanço financeiro e o relatório das atividades 
desenvolvidas durante o ano de 2007. 
 

1- Informações e contatos com os associados. 
Mantida a circulação mensal do nosso jornal interno Informativo Afaban o qual está sendo enviado, 
também, para todas as Afabans visando informar sobre as nossas realizações e as opiniões da 
Diretoria sobre os variados assuntos de interesse dos banespianos aposentados e pensionistas. A 
nossa página na internet (www.afabancuritiba.org.br) continua ativa e atualizada. Sistematicamente 
os contatos urgentes são feitos através de telefonemas e da internet.  
  

2- Encontros festivos. 
Foram mantidos os tradicionais encontros mensais de confraternização, sempre nos dias do crédito 
das nossas aposentadorias e pensões, quando os associados são recebidos na sede da Afaban com 
farta mesa de doces, salgados, refrigerantes e cafezinho. Em dezembro foi realizado o jantar festivo 
comemorativo de Natal e encerramento do ano.  
 

3- Participações em encontros, reuniões e outras atividades desenvolvidas. 
 Visando resguardar e atender aos interesses dos colegas aposentados e pensionistas, relacionamos a 
 seguir as atividades, encontros e reuniões ocorridos em 2007 onde a Afaban de Curitiba, através de 
 seus Diretores Claudanir Reggiani e Djalma Emidio Botelho, esteve presente juntamente com 
 dirigentes da AFABESP e SINFAB: 

� 18 viagens a São Paulo para reuniões na AFABESP, SINFAB, BACEN, CABESP, 
BANESPREV, Gabinetes dos Deputados Nelson Marquezelli e Roberto Santiago; 

� 08 viagens a Brasília para audiências no Ministério Público do Trabalho, Ministério da 
Previdência Social, Comissão de Seguridade Social da Câmara, Comissão de Trabalho da 
Câmara, Tribunal de Contas da União, Secretaria da Previdência Complementar e no 
Gabinete do Deputado Federal Nelson Marquezelli; 

� Reuniões com os nossos associados em Curitiba para esclarecer sobre o Plano V do 
Banesprev e sobre Cabesp/ PASS; 

� Voluntária e extra-oficialmente representamos a Cabesp  e o Banesprev, fornecendo 
impressos e orientações gerais aos aposentados, pensionistas e pessoal da ativa; 

� Redigimos centenas de páginas de memoriais e representações destinados às mais diversas 
autoridades. 

� Acompanhamos o andamento das centenas de ações impetradas em Curitiba pleiteando os 
reajustes das aposentadorias congelados desde 2001; 

� O expediente na sede da AFABAN é de segunda feira a sábado das 14:30 às 17:00 horas; 
 

4-   Participações em entidades representativas 
 Registre-se que em razão da intensa participação, dedicação e perseverança visando recuperar e 
 proteger os direitos dos aposentados e pensionistas o Diretor Djalma Emidio Botelho exerce as 
 funções de Membro do Comitê Gestor do Plano V do BANESPREV e de Conselheiro Fiscal da 
 CABESP. Em janeiro de 2008 o Diretor Claudanir Reggiani foi empossado no Conselho Fiscal da 
 CABESP em substituição ao colega Djalma que lá permaneceu durante dois anos. Ambos integram o 
 Conselho Deliberativo da AFABESP. 
 

5 – Associados 
      Contamos atualmente com 135 sócios residentes em Curitiba e região metropolitana, Paranaguá, 

Ponta Grossa e outras cidades próximas. 
 

6 - Situação Financeira 
      Administrando tão somente as verbas enviadas pela AFABESP e as mensalidades dos sócios de R$. 

8,00, congeladas há 5 anos, e com a atuação dedicada e harmônica de todos os Diretores e 
colaboradores conseguimos modestamente concretizar os eventos citados. No final da gestão 
verificou-se déficit de R$ 1.721,82 ligeiramente superior ao registrado no ano anterior que foi de R$ 
1.547,17.  

  
  



  
 Em razão da seguida repetição de déficits, e da necessidade de se manter o nível das reservas 

financeiras, a Diretoria decidiu reajustar a mensalidade para R$ 10,00 a partir de janeiro de 2008 ad 
referendum da assembléia dos sócios a ser realizada em março de 2008. 
 
Relativamente às contas de Receitas e Despesas, convém ressaltar: 

� As despesas totalizaram R$ 21.603,23 e as receitas R$ 19.881,41, compatíveis com as 
necessidades da associação e dentro das expectativas orçamentárias. Verificou-se que tanto 
as Despesas como as Receitas tiveram redução de 1,8% e 2,8%, respectivamente, em relação 
ao exercício anterior, o que explica o déficit apurado. 

� As mensalidades ordinárias dos sócios corresponderam a 63,3% do total das receitas e os 
rapasses da Afabesp a 32,2%, e permaneceram praticamente iguais ao exercício anterior; 

� A aplicação dos nossos recursos financeiros rendeu R$ 783,76 ou 3,96% das receitas totais. 
Ressalte-se que em relação ao exercício anterior houve redução de 33,3% neste tipo de 
recurso o que atribuímos à redução das taxas de juros;  

� Alugueis, condomínio e energia elétrica representaram 27,3% do total das despesas, 
verificando-se acréscimo de 1,8% em relação ao ano anterior; 

� As despesas com telefonemas e Internet totalizaram R$ 2.787,05 ou 12,9% dos gastos 
gerais; 

� As despesas com jantares, café, lanche mensal  e recepção somaram R$ 4.340,99 ou 20,0% 
das despesas  totais do exercício. 

� O item Viagens e Vale Transporte totalizou R$ 1.801,71 ou 8,3%, correspondendo às 
despesas gerais e vale transporte para os plantonistas na nossa sede. As despesas com as 
viagens para São Paulo e Brasília foram totalmente pagas pela Afabesp ou Sinfab quando 
exclusivamente do interesse de todos os aposentados banespianos. 

 

Finalizando, convém salientar que os resultados alcançados só foram possíveis com o apoio e a 
colaboração dos associados a quem Diretoria agradece e espera contar sempre. 

Curitiba, 01 de março de 2008. 
 

A DIRETORIA 
 
 
 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2007 
 
A t i v o 
- Banespa – conta corrente    1.122.19 
- Banespa – Fundo Investimento  11.926,57 
- Móveis e Utensílios     4.889,00 
- Comodato de Equipamentos    3.037,00 
  T o t a l                20.974,76 

 
 
P a s s i v o 
- Superávit Exercícios Anteriores  19.651,01 
- Déficit do Exercício 2007                            (1.721,82) 
- Comodato de Equipamentos    3.037,00 
- Imposto a pagar                                                   8,57 
  T o t a l   20.974,76 
 
 
 
Claudanir Reggiani  Ary Ullmann 

Diretor Presidente  Diretor Tesoureiro 

 

 
Expediente: O Informativo Afaban é uma publicação mensal  
distribuída interna e gratuitamente aos associados. 
Supervisão e Redação: Claudanir Reggiani  
Rua Mal. Deodoro, 500 conj 87 – Curitiba - CEP.80010-911 
Fone/fax: 41-3322-6761  afaban.curitiba@terra.com.br 
www.afabancuritiba.org.br 

 

 
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 
D e s p e s a s 
- Alugueis, Condomínio e Luz  5.889,52 
- Jornais e Informativos      601,87 
- Jantares, Café, Lanches   4.340,99 
- Correio    1.262,85 
- Material de Escritório e xerox                   893,41 
- Despesa judicial e contábil                          1.096,00 
- Comunicações – Telefone – Internet           2.787,05 
- Viagens, Vale Transporte e  Estadias          1.801,71 
- Materiais e Serviços de Limpeza                1.257,64 
- Brindes e Homenagens                                   965,83 
- Diversas           706,36 
  T o t a l                21.603,23 

R e c e i t a s 
- Mensalidades dos Sócios              12.584,00 
- Repasses da Afabesp                                    6.410,33 
- Rendas Financeiras                    783,76 
- Diversas                                  103,32 
- Déficit Exercício 2006                                 1.721,82 

  T o t a l                21.603,23 


