
 
RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA – EXERCÍCIO 2009 
 
Para a análise dos nossos associados apresentamos o balanço financeiro e o relatório das atividades 
desenvolvidas durante o ano de 2009. 
 

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. O site na internet (www.afabancuritiba.org.br) continua ativo e 
atualizado. 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 e o jantar festivo de Natal.  
 

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 2009, com a participação de diretores, 
associados e dos Srs. Reggiani e Djalma, juntos ou isoladamente, na condição de membros dos 
colegiados da Afabesp, Banesprev e Cabesp. 

� 02 caravanas de associados para São Paulo a fim de participar das assembléias do Banesprev 
e da Cabesp; 

� 02 reuniões com as Afabans e Afabesp, em São Paulo e Vinhedo; 
� Audiência pública no Banesprev, em São Paulo; 
� Audiência pública na Câmara Federal, em Brasília; 
� 05 reuniões com o Santander sobre negociações dos atrasados e gratificações; 
� 03 reuniões com o Deputado Nelson Marquezelli, sobre atrasados, em São Paulo e Brasília; 
� Reuniões ordinárias do Conselho Fiscal da Cabesp, Comitê Gestor do Plano V e Conselho de 

Administração do Banesprev, no total de 28, somadas as presenças dos Srs. Djalma e ou 
Reggiani; 

� 04 outras reuniões na Afabesp, em São Paulo, para tratar de assuntos dos banespianos; 
� Voluntária e extra-oficialmente representamos a Cabesp  e o Banesprev, fornecendo 

impressos e orientações gerais aos aposentados, pensionistas e pessoal da ativa, inclusive 
quanto ao plano de saúde FUNBEP-PASS (Itaú). Adicionalmente a AFABAN tem se 
apresentado para auxiliar e orientar os associados que eventualmente se encontrem situações 
adversas; 

� Participamos de várias reuniões com outras associações de aposentados de Curitiba, 
integrantes da União das Associações de Aposentados, em fase de organização oficial, 
objetivando a troca de experiências e providências conjuntas para salvaguardar e defender 
direitos que são comuns.  

� As reuniões da Diretoria são realizadas mensalmente na última sexta-feira de cada mês e são 
abertas a todos os associados. 

 

4-   Participações em entidades representativas 
O nosso Diretor Djalma Emidio Botelho, em janeiro de 2009, foi eleito e empossado no Conselho de 
Administração do Banesprev.  
O Diretor Claudanir Reggiani é membro do Conselho Fiscal da CABESP e foi reconduzido para 
mais um mandato. Durante o ano de 2009 exerceu as funções de membro do Comitê Gestor do Plano 
V.  Em janeiro de 2010 foi eleito para o Conselho Fiscal do Banesprev e em empossado no início de 
fevereiro. Ambos integram o Conselho Deliberativo da AFABESP.  

 
5 – Associados 
       Contamos atualmente com 142 sócios residentes em Curitiba e região metropolitana, Paranaguá, 

Ponta Grossa e outras cidades. 
 
 
 
 



6 - Situação Financeira 
      Administrando tão somente as verbas enviadas pela AFABESP e as mensalidades de R$. 10,00 

cobradas dos sócios, e com a atuação dedicada e harmônica de todos os Diretores e colaboradores, 
conseguimos modestamente atingir os nossos objetivos. No final do exercício verificou-se superávit 
de R$ 4.319,34. 

      As receitas e as despesas, como se verá a seguir, não apresentaram alterações significativas em 
comparação ao exercício anterior. Ressaltamos as seguintes contas: 

� As despesas totalizaram R$ 24.610,08, com redução de 0,8% em relação ao exercício 
anterior. As receitas somaram R$ 28.929,42 e um aumento de 10,6% sobre o ano anterior 
praticamente em função do aumento das receitas financeiras. Estes valores foram 
compatíveis com as necessidades da associação e dentro das expectativas orçamentárias. 

� As mensalidades ordinárias dos sócios corresponderam a 58,0%% do total das receitas e os 
rapasses da Afabesp a 33,5% com redução de 1,2% em relação ao ano anterior. Ressalte-se 
que a partir de dezembro de 2009 a Afabesp aumentou o repasse às Afabans em 5%; 

� A aplicação dos nossos recursos financeiros rendeu R$ 2.345.49 ou 8,1% das receitas totais;  
� Alugueis, condomínio e energia elétrica representaram 25,5% do total das despesas, 

verificando-se aumento  de 4,7% em relação ao ano anterior; 
� As despesas com telefonemas e internet totalizaram R$ 2.762,05 ou 11,2% dos gastos gerais 

e representando aumento de 5,6% em relação ao ano anterior; 
� As despesas com jantares, café, lanche mensal  e recepção somaram R$ 5.455.36 ou 22,1% 

das despesas  totais do exercício. No ano anterior representaram 19,6% do total; 
� O item Viagens e Vale Transporte totalizou R$ 1.963,25 ou 8,0%, 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, 19 de março de 2010. 
 

A DIRETORIA 
 

 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2009 
 
A t i v o 
- Caixa                                                                165,00 
- Banespa – conta corrente     2.651,49 
- Valores a Receber (repasse Afabesp)            1.693,92 
- Banespa – Fundo Investimento  12.302,95 
- Banespa – CDB    28.421,11 
- Móveis e Utensílios     4.975,45 
- Comodato de Equipamentos    3.260,00 
  T o t a l                53.469,92 

 
 
 
 
 
P a s s i v o 
- Fundo Patrimonial                      45.502,32 
- Comodato de Equipamentos    3.260,00 
- Superávit Operacional 2009                          4.319,34 
- Imposto a pagar                                                388,26   
  T o t a l                 53.469,92 
 
 
Claudanir Reggiani  Ary Ullmann 
Diretor Presidente  Diretor Tesoureiro 
 

 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 
D e s p e s a s 
- Alugueis, Condomínio e Luz               6.263.29 
- Jornais e Informativos      788,28 
- Jantares, Café, Lanches   5.455,36 
- Correio    1.800,66 
- Material de Escritório e xerox                  761,73 
- Despesa judicial e contábil                          1.245,10 
- Comunicações – Telefone – Internet           2.762,05 
- Viagens, Vale Transporte e  Estadias          1.963,25 
- Materiais e Serviços de Limpeza                1.576,68 
- Brindes e Homenagens                                1.450,31 
- Diversas                                  543,37 
- Superávit do exercício                                 4.319,34 
  T o t a l                28.929.42 

 
R e c e i t a s 
- Mensalidades dos Sócios              16.780,00 
- Repasses da Afabesp                                    9.698,76 
- Rendas Financeiras                 2.345,49 
- Diversas                                  105,17 
  T o t a l                28,929,42 
 
 
Claudanir Reggiani  Ary Ullmann 

Diretor Presidente  Diretor Tesoureiro 


