Carta nº 06/2021
Brasília, 4 de maio de 2021

Caros Associados,

Esperamos que todos estejam bem.
Desde que assumimos a Diretoria da Anacamp, em janeiro de 2021, após a
renúncia do ex-presidente Bacelar e demais diretores, temos trabalhado para dar
continuidade e aprimorar o legado deixado por ele.
Assim, seguimos adiante, com os instrumentos que recebemos: uma planilha dos
associados em Excell, gentilmente fornecida pela Sandra, algumas cópias de
documentos, por WhatsApp, como estatutos, ata de fundação da Associação e registro da
marca.
Em março, foi possível o acesso à conta única da Anacamp, no Banco do Brasil,
pela presidente e pelo tesoureiro, com a transferência do acesso aos dois. Com base nos
extratos, a Diretoria tentou identificar os pagamentos recebidos – muitos ainda estão
sem identificação do associado pois foram feitos mediante depósito ou por
terceiros. No caso de terceiros, raríssimos foram possíveis de identificar pois a planilha
Excell não contempla informações como CPF, e-mail, cônjuge ou dependentes para
parcela significativa de associados. Ao final, apresentaremos também um resumo
financeiro das contas da Associação que, chegado em maio, muitos ainda não recolheram
a anuidade relativa a 2021.
Como é do conhecimento da maioria, em agosto do ano passado, o então
presidente solicitou antecipação da anuidade tendo em vista dificuldades financeiras da
Associação para cumprir os compromissos e uma parcela significativa dos associados o
atendeu, tendo o ex-presidente “entregue” a Associação a esta Diretoria com um saldo
positivo no BB de cerca de 22 mil reais, fruto quase que na totalidade – salvo patrocínio
da Santo Inácio – dessa antecipação e de algumas “doações” por parte de alguns
associados, pelo que pudemos constatar via extratos.
Assim, neste período, buscamos melhorias para o associado e para a gestão de
nossa Anacamp, as quais destacamos. Criação da Comissão de Reforma do Estatuto,
que em breve será apresentado a vocês, em assembleia ou votação virtual, nos moldes
da eleição passada, tendo em vista que já foi aprovado e assinado por advogado, um de
nossos associados, e agora segue para assinatura da presidente e secretário. Além deste
trabalho de nossos associados na Comissão, na sequência foi montada comissão para
elaboração do Código de Condutas, cujos trabalhos estão em andamento. Foram firmadas
novas parcerias, com destaque para a Havan, confirmação de antigas, infelizmente nem
todas, manutenção e atualização do site, com mudança de servidor de hospedagem,
recuperação do acesso ao perfil do Instagram, entre outras medidas administrativas.
Infelizmente, as outras redes sociais em nome da Associação, criadas anteriormente,
ainda não tivemos acesso às senhas.
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No tocante à gestão, agora em abril, a Diretoria aprovou e assinou contrato para a
instalação de um sistema de gestão – já em fase de implantação – que, a nosso ver, trará
benefícios para a Associação que, além de tornar a gestão mais ágil e transparente, terá
seus dados administrativos e financeiros organizados para futuras gestões e, para o
associado, a facilidade de acompanhar sua situação perante a Associação, atualização
dos dados e emissão da carteira de associado, mediante login e senha próprios, no
espaço do Associado.
Com a implantação do sistema, também, teremos alteração do layout de nosso site,
mas mantendo-se o endereço já costumeiro, apenas trazendo para o domínio brasileiro.
Resumo Financeiro – Janeiro a abril
Soma de Valor R$
Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha
jan
fev
Depósito Online
602,86 500,00
Depósito Online TAA
DOC Crédito em Conta
100,00 100,00
Pagamento de Boleto
422,00
PIX - Recebido
Tarifa Pacote de Serviços
141,00 141,00
TED-Crédito em Conta
200,00
TED-Duplicata e Títulos
100,00
Transferência Agendada
Transferência enviada
238,65
Transferência recebida
400,00 800,00
Transferido da poupança
PIX - Enviado
Tarifa Renovação Cadastro

JAN

FEV

Entrada (E)

mar
600,00
100,00
100,00
200,00
141,00
100,00
100,00
600,00
100,00

MAR

abr
Total Geral Saída (S)
500,00 2.202,86
E
100,00
E
100,00
400,00
E
422,00
S
300,00
500,00
E
141,00
564,00
S
200,00
500,00
E
100,00
E
100,00
E
238,65
S
200,00 2.000,00
E
200,00
300,00
E
604,93
604,93
S
52,35
52,35
S

ABR

ANO

Entrada (E) 1.102,86 1.700,00 1.900,00 1.500,00 6.202,86
Saída (S)
801,65 141,00 141,00 798,28 1.881,93
Saldo (E-S) 301,21 1.559,00 1.759,00 701,72 4.320,93
Aplicação Fundo

26.144,08

30.04
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