ATA 64 – Da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Cegos Louis Braille
– ACELB, mantenedora da Casa Lar do Cego Idoso. Aos dezessete dias do mês
de Março de dois mil e dezoito, na sede da Associação de Cegos Louis Braille –
ACELB situada na rua Braille nº 480, Núcleo residencial Costa e Silva – Bairro
Rubem Berta, na cidade de Porto Alegre/RS, com início ás nove horas e trinta
minutos (09:30h) em segunda chamada, reuniu-se em sessão ordinária, com a
finalidade de analisar o Balanço, Relatório de Atividades referente ao exercício
de 2017, Previsão Orçamentária e Plano de Trabalho para o ano de 2018 e
assuntos gerais. Dos vinte e nove associados em dia, compareceram quinze,
conforme lista de presença. Ao iniciar, o Sr. Presidente do Conselho
Administrativo da Entidade, Emir Roberto da Silva abriu os trabalhos da referida
Assembleia, fez um pronunciamento agradecendo a todos os presentes e que
não só a diretoria tem o dever de manter a ACELB, e sim todos os seus
associados, e que todos devem ter participação ativa nas questões da Entidade.
Dando seguimento solicitou que fosse feita a leitura da convocação e propôs a
Assembleia que indicassem um associado para presidir a mesma, onde foi
escolhido, por aclamação, o Sr. Odilon Fernandes de Souza e este convidou
para secretariá-lo, a Srª Vera Dick e a mesma solicitou apoio da funcionária
Francielle Rohde Marques para colaborar na leitura dos documentos. Dando
continuidade aos trabalhos, a Srª Vera Dick fez a leitura do parecer do conselho
Deliberativo, o qual foi favorável com elogios, logo após foi iniciado a leitura do
Balanço Patrimonial e Financeiro, Relatório de Atividades exercícios 2017. A Srª
Vera Dick solicitou que a Srª Francielle fizesse a leitura do Plano de Trabalho e
Previsão Orçamentária exercícios 2018, os quais foram aprovados por
unanimidade pelos presentes e em conformidade com a convocação abriu-se a
palavra para assuntos gerais. A Srª Teresinha Couto solicitou que para os
próximos relatórios seja incluído o nome do representante da ACELB nos
eventos, proposta acolhida pelo Sr Francisco Navas elogiando a mesma,
proposição aprovada por unanimidade. O Vice-Presidente do C.Deliberativo Sr
Bruno Rauber fez elogios ao C.Administrativo pela clareza e fácil entendimento
na documentação apresentada. O Presidente do C.Deliberativo Sr Leonardo
Wiatrowski solidarizou-se com a proposição do Sr Bruno Rauber. O Sr Francisco
Navas, associado Fundador e Benemérito fez elogios a atual administração
desejando que continue assim para os próximos anos. O Vice-Presidente do
C.Administrativo Sr José Luis Krupp tomou a palavra para explicar a negociação
com o Banrisul visando a isenção de taxas de manutenção de contas, bem como
a intenção da ACELB em trabalhar com o Banrisul e a Caixa Econômica Federal.
O Sr presidente Emir, anunciou as tratativas com uma pessoa para fazer

Captação de Recursos e anunciou também que com o apoio do SECRASO a
ACELB conquistou a isenção do pagamento do PIS (Programa de Integração
Social) e que a nossa entidade receberá os recursos retroativos dos últimos
cinco anos. Sendo onze horas e cinquenta minutos (11:50h) e nada mais tendo
a tratar, o Sr Odilon agradece a presença de todos e da por encerrada a
Assembleia, convidando todos para o almoço.

______________________________

Odilon Fernandes de Souza
Presidente

______________________________

Vera Dick
Secretária.

