
Doe um material escolar e ajude o Lar 
de Crianças a construir o futuro da
educação de quem precisa

Em Assembleia, associados aprovam as contas de 2018

Aconteceu na noite de quinta-fei-
ra, 18 de julho de 2019, às 18h30min, 
na Sede Administrativa da APCEF/
RJ, a Assembleia Geral Ordinária que 
avaliou e deliberou sobre as contas 
da entidade, do exercício de 2018. A 
mesa foi composta pelo Presidente 
da associação, Paulo Matileti, pelo 
Diretor de Assuntos Jurídicos, Heitor 
Menegale, e pelo Conselheiro Fiscal, 
Carlos Alberto Oliveira (Caco).

Na oportunidade foram apresen-
tados os dados do Balanço Patrimo-
nial e do Demonstrativo de Resulta-
dos referentes ao exercício fiscal que 

se encerrou, e lido o relatório do Con-
selho Fiscal, que indicava a aprovação 
das contas da associação. Em seguida, 
foi dada a palavra aos associados ati-
vos e aposentados presentes, para que 
eventuais dúvidas e questionamen-
tos fossem esclarecidos pela mesa. O 
Conselheiro Fiscal Caco, afirmou que 
o Balanço Patrimonial reflete as con-
tas apresentadas e aprovadas. “Embo-
ra saibamos que a situação ainda seja 
difícil, em decorrência de passivos 
deixados por administrações ante-
riores, a APCEF/RJ vem apresentado 
evolução financeira positiva”, disse ele.

Para os associados que desejam 
contribuir e realizar sua doação, é 
necessário entregar o material esco-
lar até o dia 26 de agosto, de 10 às 
18h, na Sede Administrativa da AP-
CEF/RJ (Av. Treze de Maio, 23, so-
breloja, Rio de janeiro).

No dia 31 de agosto, sábado, a 
APCEF/RJ em parceria com a Fenae, 
e em apoio ao Movimento Solidário, 
fará uma ação beneficente para doa-
ção de materiais escolares ao Lar de 
Crianças Nossa Senhora das Graças, 
em Petrópolis, RJ. 

Ao final, a Assembleia aprovou 
as contas relativas ao ano de 2018, 
por quase 100% dos votos e com 
apenas um contrário. O resultado 
demonstra o reconhecimento dos 
associados ao trabalho de recupe-
ração da associação que vem sendo 
realizado pela diretoria, sob a presi-
dência de Matileti, que recentemen-
te organizou os Jogos Regionais Su-
deste da Fenae, na Sede Campestre 
de Jacarepaguá, com grande suces-
so e melhorias no espaço de lazer 
da entidade.

“Continuaremos firmes nos 
nossos objetivos, que são ampliar o 
número de associados e, com isso, 
aumentar a estabilidade financei-
ra da APCEF/RJ, além de oferecer 
mais conforto e serviços aos nos-
sos associados, e defender a Caixa 
diante dos ataques que ela vem so-
frendo”, afirmou o Presidente Ma-
tileti, após o encerramento da As-
sembleia.
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