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Junho de 2007.

Reunião de Diretoria e Conselho da AUI - No dia 11 de junho, segunda-feira, estiveram
reunidos no escritório Demarest e Almeida Cristiano Kok, Gina Machado, José Theóphilo Ramos,
Sandra Serpa, Altamiro Boscoli, Joaquim Bastos e Ronald Carvalho. A reunião teve início às
18:00 horas e os assuntos tratados foram avaliação financeira e de caixa onde Cristiano informou
que com o encontro de Mariana obteve-se um lucro de R$4.300,00 pois no pacote proposto foi
colocada uma pequena margem para eventuais despesas. Com este valor extra já se pôde fazer o
pagamento das despesas com a sessão de cinema do Programa Jovens Líderes do Brasil ficando
em aberto ainda o empréstimo fornecido por Cristiano Kok para o programa no valor de
R$7.000,00. O caixa está equilibrado e mantemos uma arrecadação média de R$4.500,00. Temos um grupo de 200 associados
que já contribuíram alguma vez porém neste grupo cerca de 70 associados são contribuintes assíduos. Altamiro propôs que seja
escrita uma carta aos demais os convidando a contribuir novamente.
O III Encontro Nacional em Mariana foi avaliado pelo grupo como excepcionalmente bom, bem estruturado, muito bem
organizado, que agregou novos participantes ao grupo da AUI, criou um clima de troca muito bom e gerou no grupo uma grande
empolgação para o próximo encontro nacional que será em Recife e Olinda.
Sobre os locais visitados todos ficaram admirados com o trabalho de preservação do patrimônio histórico que hoje é referencia
nacional.
A Carta de Mariana, proposta naquela ocasião, está pendente e assim Cristiano Kok dispondo-se a contribuir com Roque Camêllo
na composição desta, fará uma minuta que será repassada aos presentes nesta reunião e também ao Flávio Bierrenbach para
que colaborem com a proposta que posteriormente será encaminhada ao Roque Camêllo para a redação final.
Para o encontro em Brasília Cristiano Kok propôs ao Flávio Bierrenbach e foi aceito o formato de um dia onde pela manhã haverá
duas exposições, propostas e abertura para debates sendo uma de Cristovam Buarque (PE – 1964 - Engenharia) e a segunda de
Paulo Renato de Souza (RS – 1966 – Economia / Direito), um intervalo para almoço e à tarde uma mesa redonda com
associados da AUI ligados à área da educação, debates sobre as propostas e indicação de uma comissão de redação da Carta
de Brasília
Flávio Bierrenbach irá reunir-se com Cristovam Buarque para agendar o encontro para o final do mês de outubro ou início de
setembro.
Denise propôs ao Cristiano Kok e foi aceita a contratação de seu filho Felipe de 16 anos pela AUI como aprendiz por um salário
de R$200,00 para auxilia-la com os serviços de rotina da secretaria. Com o tempo extra ela fará a transcrição das palestras que
foram filmadas para disponibilizar no site e também revitalizará o site. Denise é programadora Cobol e irá iniciar um curso de
Webdesign.
O processo de transformação em OSCIP está pendente apenas do balanço do ano de 2006 que está sendo concluído pelo
contador da Engevix.
Para os próximos encontros em São Paulo foi proposto pelo grupo um novo formato. Serão jantares com inicio às 19h30 e uma
palestra por volta das 21h00, o dia da semana será de terça à quinta-feira, preferencialmente às quartas-feiras, e o local será o
Gazebo do Demarest e Almeida, onde já foram feitos vários almoços.
Os nomes cogitados para palestrantes foram Pérsio Marco Antonio Davison (SP – 1970 – Economia), Sandra Serpa fará o
contato; Francisco Rezek (MG – 1965 – Direito / Jornalismo), contato por conta de Altamiro e Sérgio Amaral (SP – 1965 – Direito)
que ficará por conta de Jose Theóphilo.
José Theóphilo fornecerá os telefones de contato de Francisco Rezek para Altamiro.
Reunião preparatória para o IV Encontro Nacional AUI em Recife - No dia 2 de junho a Regional de Pernambuco realizou a
primeira reunião preparatória para o IV Encontro Nacional AUI em Recife. Como resultado da reunião foi preparada a proposta do
formato do encontro que foi submetida à diretoria nacional e às regionais para apreciação e sugestões.

Ajude a AUI contribuindo com qualquer quantia – deposite no Banco Itaú, agência 0568 conta 46269-1
Nossas contas – Acompanhe a seguir no balancete de maio as informações mencionadas na reunião de 11/06.
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Receitas
Contribuições de associados
Receitas - III Encontro Nacional
Reembolsos - antecipados

_____

Total de Créditos

www.aui.org.br
Estrada Bela Vista, 479
Embu 06805-120 SP
Brasil
55 11 4241-5464
aui@aui.org.br

Créditos
4.380,00
665,00
28,11

5.073,11

Despesas
Débitos
Contas de Telefone e Speedy
333,66
Correios
512,08
Despesas c/ eventos - Jovens Líderes do Brasil
1.850,00
Despesas c/ eventos - III Encontro Nacional
15.346,10
Despesas a reembolsar
116,00
Pagamento a funcionários
1.452,00
Provedor Internet
27,90
115,00
Serviços de Motoboy
Serviços gráficos
512,60
Tarifas bancárias / CPMF
274,56
FGTS e INSS
860,40
Total de Débitos
21.400,30
FLUXO DE CAIXA
22.346,47
Saldo Inicial em 30/04/2007
5.073,11
Total de Créditos Até 31/05/2007
21.400,30
Total de Débitos Até 31/05/2007
6.019,28
Saldo Final em 31/05/2007

