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Ata da Assembleia Geral Ordinária da ASIBAMA-DF, dia 28 de maio de 2013. 

Aos vinte e oito dias no mês de maio do ano de dois mil e treze, reuniram-se na área 
de lazer os associados da ASIBAMA-DF em Assembleia Geral Ordinária para tratar da 
prestação de contas do ano de 2012, às 9h00 em primeira chamada e às 9h30 em 
segunda chamada. O presidente expôs de forma clara, com apresentação de slides, a 
prestação de contas do mês de Janeiro/2012 a janeiro/2013. Os associados presentes, 
manifestaram preocupação com os gastos, que fecharam o ano de 2013 com valores 
maiores que a arrecadação. Foi sugerido que a festa no final do ano fosse realizada nas 
dependências da área de lazer da ASIBAMA-DF. Foram apresentados gargalos que a 
área tem em relação, principalmente, a espaço insuficiente, área de cozinha e 
dificuldade de controle de acesso, pois festa é a maior entre todas as que praticamos 
normalmente na área de lazer. A diretoria da ASIBAMA-DF também esclareceu que já 
foram tomadas medidas para diminuir os gastos das festas para o ano de 2013. Fora 
solicitado informações sobre os custos dos serviços prestados pela ASIBAMA-DF, como 
yoga, pilates, etc. Manifestou-se que para todos os serviços toma-se o cuidado para 
que eles não gerem prejuízos à associação, mas que também não têm objetivo de 
lucro, mira-se a sustentabilidade financeira de tais serviços. A seguir o Conselho Fiscal 
apresentou relatório no qual os questionamentos feitos à diretoria da ASIBAMA-DF 
foram respondidos de forma satisfatória. Assim, o Conselho Fiscal se manifestou pela 
aprovação da prestação de contas de 2012, sendo que a mesma deverá ser 
disponibilizada na página da internet da ASIBAMA-DF para acesso de todos os 
interessados. Em seguida, a prestação de contas 2012 foi colocada em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia às 
10h30 e lavrada a presente ata, em anexo, a lista dos presentes. Brasília, 28/05/2013 
que segue assinada por mim, Henrique Marques Ribeiro da Silva, presidente da 
ASIBAMA-DF  e demais conforme lista de presença. 

 
 


