
EVENTOS ANUAIS PROGRAMADOS
Última quarta-feira de cada mês Chá das Senhoras;
Sorteio mensal de um DVD – Parceria entre AGEA e
Cooperforte;
Todas às quintas-feiras Reunião Conversando com a diretoria;
Tradicional Campeonato de Sinuca da AGEA.

Novos equipamentos melhoram a
estrutura de atendimento na sede

No exercício de 2005, a direto-
ria da AGEA buscou melhorar e qua-
lificar ainda mais a estrutura de aten-
dimento aos associados. Acompa-
nhando os avanços tecnológicos, a
AGEA adquiriu novos computado-
res e programas que garantem mai-
or agilidade no trabalho diário e fa-
cilidades no acesso de todas as in-
formações necessárias para o aten-
dimento dos associados. Outras
aquisições foram feitas durante o pe-
ríodo, sempre levando em conside-
ração, os resultados e melhorias ao
quadro social como um todo. Con-
fira as aquisições e reparos desem-
penhados na sede:

Calculadora (1);Computadores (3);Bal-
cões P/ Secretaria, recepção; Mesas –
Secretaria; Cadeiras Secretaria, Recep-
ção e Grupo Assistencial;Armários de
preenchimentos no Salão Nobre, Sala da
Diretoria, Sala do Presidente, Secreta-
ria e Recepção; Quadros/Arte (2);Data
Show (1);Tela para projeção (1); DVD
(1);Nobreak (1); Assistência técnica em
equipamentos de informática; Progra-
mas: Antivírus (10), Page Maker(1),
Office (1) e Corel Draw
(1);Estabilizadores (5);Programa P/Bi-
blioteca (1);Rede Lógica (Informática);
Forno/Microondas (1); Bebedouro (1).

Aquisições e manutenção 2005

A AGEA realizou, no dia 19 de ju-
lho, uma assembléia geral, que anali-
sou e aprovou o Balanço referente ao
exercício de 2005, apreciou o relató-
rio anual da diretoria e aprovou os
nomes indicados para sócios honorá-
rios. A AGEA apresentou resultados
positivos  no período tanto financei-
ro como de atividades. O Balanço
aponta um Superávit
EconômicoFinanceiro de R$
43.274,43. Os resultados apresenta-
dos tiveram o parecer favorável do
Conselho Fiscal da entidade e tam-
bém foram aprovados pelos presen-
tes na Assembléia. Além disso, os
participantes aprovaram os nomes das
pessoas que serão homenageadas pela
AGEA com o título de Sócio Hono-
rário.

O Conselho Fiscal da AGEA –
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE
ECONOMIÁRIOS APOSENTA-
DOS/RS, no uso de suas atribui-
ções legais e estatutárias, exami-
nou o relatório anual da adminis-
tração , as demonstrações finan-
ceiras e demais documentos rela-
tivos ao exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 2005.
Com base nas análises efetuadas,
o Conselho Fiscal manifesta a sua
opinião favorável à aprovação dos
referidos documentos pela As-
sembléia Geral. Onde fica regis-
trado um superávit líquido de R$
43.274.43(quarenta e três    mil
duzentos e setenta e quatro reais
e quarenta e três centavos). Cons-
tatando  assim , eficiência desta
atual gestão.
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AGEA apresentou resultados positivos em 2005


