AFAI – Associação dos Filhos e Amigos do Ipu
Ipu – Ceará.
CNPJ: 05.957.130/0001-30

Entidade de Utilidade Pública do Município do Ipu (CE)
Lei 240/2009 de 09.09.2009

ATA DE REUNIÃO DE TRABALHO DA AFAI

Data: 29 de julho de 2017
Local: Clube Náutico Atlético Cearense
Fortaleza - Ceará

Presentes:
Francisco Paulo Rocha de Oliveira- Presidente
Francisco Cláudio Sousa – Diretor Jurídico
Antônio Otávio Aragão e Melo – Diretor Administrativo e Financeiro
Francisco De Assis Martins – Diretor de Esportes
Abílio Lourenço Martins – Conselheiro

ASSUNTOS TRATADOS
1) Balanço das ações da AFAI no primeiro semestre de 2017
- Parceria Pública e Privada.
Vereadores Ipuenses
No mês de fevereiro de 2017, AFAI enviou Ofícios através de correio eletrônico para todos os Vereadores do Ipu,
apresentando os objetivos da nossa Associação (de acordo com o seu Estatuto), sua nova diretoria e solicitando
aos mesmos, apoio nos projetos da AFAI.
Resultado: Apenas dois Vereadores, se manifestaram sobre o Ofício. Um, mostrou interesse em se filiar e o outro
solicitou o Estatuto da AFAI. Os dois parlamentares não deram sequencia aos contatos feitos com a AFAI.
Deputados Estaduais
No dia 09.11.2016, a Diretoria da AFAI (gestão anterior) entregou em mãos aos três deputados estaduais mais
votados no Ipu – Augusta Brito, Sérgio Aguiar e Bruno Pedrosa - Ofícios solicitando ajuda para restauro de uma
Locomotiva (Máquina Diesel Elétrica).
Na oportunidade os Deputados se comprometeram a alocar verbas para o projeto, na seguinte ordem: Augusta Brito
(R$ 100 mil), Bruno Pedrosa (R$ 50 mil) e Sérgio Aguiar (R$ 50mil).
No dia 18 de abril de 2017, a AFAI (com nova gestão) voltou a visitar os três deputados na Assembleia Legislativa
do Ceará, e nos foi prometido empenho na liberação das verbas.
Situação atual:
Passados sete meses do primeiro contato, os Deputados ainda não fizeram o básico, enviar Ofício para a Casa Civil
do Governo do Estado.
A AFAI tem cobrado insistentemente junto aos Gabinetes dos Parlamentares.
Prefeitura de Ipu
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Durante o primeiro semestre foram realizadas duas reuniões da AFAI com o Prefeito Sérgio Rufino.
Resultado: No primeiro encontro no dia 13.03.17, foram apresentadas ao Prefeito as propostas da AFAI e o
interesse da nova diretoria em ter a Prefeitura como parceira.
A Carta Compromisso firmada entre o candidato a reeleição (na época) a Prefeito de Ipu Sérgio Rufino e a Diretoria
da AFAI foi outro tema da pauta.
No documento elaborado pela AFAI, constam dez propostas para o plano de governo do prefeito reeleito.
Em seguida a AFAI participou de uma reunião com o Prefeito e Secretário de Turismo do Ipu no escritório do
Arquiteto Vinicius Marrocos, sobre os projetos de Restruturação do Parque da Bica do Ipu e Perenização da Bica.
CDL Ipu
No mês de Fevereiro de 2017, o Presidente da AFAI participou de uma reunião com o Senhor Sebastião Filho,
Presidente da CDL Ipu, para falar sobre o interesse da AFAI em levar para o Ipu um programa de coleta seletiva de
lixo e ter a CDL como parceira.
Resultado: Os entendimentos com a CDL Ipu, não avançaram.
Projeto ECOAFAI
Na busca de parceiros para o projeto ECOAFAI, procuramos a empresa ENEL (antiga Coelce) que, com o seu
Programa ECOENEL promove troca de lixo reciclável por desconto na conta de energia.
A AFAI participou de uma reunião na ENEL com a Coordenadora do Projeto, Senhora Lídia Bastos.
Mesmo sendo um programa de empresa privada, a AFAI optou por convidar a Prefeitura de Ipu para ser sua
parceira. Terminada a reunião com a ENEL, fizemos contato com o Prefeito Sérgio Rufino, que nos atendeu
prontamente e se colocou a disposição da AFAI para conhecer a nossa proposta.
A reunião foi realizada no dia 12.06.17 com as participações do Presidente da AFAI, Prefeito e Secretário de
Turismo de Ipu.
Resultado: O Programa ECOENEL apresentado pela AFAI foi aprovado pelo Prefeito Sérgio Rufino e ficou fechada
a parceria AFAI – PMI para implantação no Ipu. O Prefeito solicitou ao Secretário Simão Martins que coordenasse
uma reunião no Ipu, envolvendo outras áreas da prefeitura, para dar sequencia ao processo de implantação.
Situação atual: A AFAI continua aguardando uma posição da Prefeitura de Ipu.
Parceria Privada - AGUA MINERAL ACÁCIA
Dentro do Projeto ECOAFAI, pretendemos disponibilizar em alguns pontos da cidade do Ipu, coletores para
separação de lixo reciclável. Para isso precisaremos de parceiros da iniciativa privada para subsidiar a compra dos
coletores.
O primeiro empresário contatado foi o Senhor Luís Pessoa Aragão, sócio fundador da Empresa Água Mineral
Acácia.
Resultado: Por motivo de viagem do Presidente da AFAI, foi feito apenas um contato telefônico com o Senhor
Aragão, o qual se mostrou acessível a uma parceira com a AFAI. . Uma reunião AFAI – ACÁCIA será marcada para
estudar o assunto.
Além da ACÁCIA, a AFAI tem interesse em expandir o leque de parcerias com outros empresários do Ipu.

2)

Financeiro
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RECEITAS
Durante o período de 14.01.17 a 26.07.17, a AFAI registrou uma arrecadação bruta de apenas R$4.980,00 (quatro
mil, novecentos e oitenta reais) provenientes de contribuições de filiados.
O saldo bancário da conta corrente da AFAI no Banco do Brasil (conforme extrato bancário) registrava no dia
26.07.17, o valor de R$ 3.076,19. (três mil setenta e seis reais e dezenove centavos).
Com mais de 340 nomes de filhos e amigos de Ipu cadastrados no nosso site, como filiados, menos de 10% desse
total, contribuem financeiramente com a entidade. Sendo que, desses 10%, apenas 7% estão efetivamente em dia e
3% apenas parcialmente.
A AFAI envia bimestralmente para mais de uma centena de filiados, lembretes sobre as contribuições.
DESPESAS
Durante o período de 14.01.17 a 26.07.17, a AFAI registrou despesas no total de R$ 1.903,81 ( um mil novecentos e
três reais e oitenta e um centavos). Desse total, R$ 400,00 (quatrocentos reais) foram para serviços de mão de obra
prestados na Casa Osvaldo Araújo durante o mês de janeiro de 2017 e R$ 600,00 (seiscentos reais) referente a
duas parcelas relativas a construção do novo site da AFAI.
CUSTOS FIXOS
Os custos fixos da AFAI se resumem atualmente a: manutenção do site (R$ 60,00), que começará a ser paga no
mês de setembro de 2017; tarifas bancárias (em média R$ 50,00) e a conta de energia da Casa Osvaldo Araújo (em
média R$ 60,00)
INVESTIMENTO NO SITE
A AFAI investiu R$ 900,00 (novecentos reais) na construção de um novo site. 2/3 desse valor (R$ 600,00) já foi
pago. A expectativa da Diretoria é a de que após a conclusão do site, se possa recuperar o investimento feito,
captando anunciantes para a nossa página eletrônica.
3)

CARTA COMPROMISSO firmado entre o candidato a reeleição (na época) Sérgio Rufino contendo dez
propostas da AFAI para o programa de governo do Prefeito reeleito Sérgio Rufino.
Resultados alcançados até julho de 2017.

a)

De acordo com informações fornecidas pelo Secretário de Turismo do Ipu, Simão Martins, o Ipu foi
reinserido na Rota Turística do Estado.

b)

De acordo com informações que nos foi fornecida pelo Prefeito Sérgio Rufino a deputada Augusta Brito
conseguiu junto ao Ministério do Turismo, verba parlamentar no valor de R$ 500mil para a Restauração e
Modernização do Mercado Municipal.

c)

O Ipu inaugurou seu primeiro trecho de ciclovia na Avenida Osório Rufino, inaugurada recentemente. Um
bom começo.

4)

CONSELHO GESTOR DA APA DA BICA DO IPU.
Enviamos Ofício a SEMA – Secretaria de Meio Ambiente – Conselho Gestor da APA da Bica do Ipu,
solicitando informações sobre denúncias de irregularidades em Área de Proteção Permanente feitas pelos
técnicos da SEMA. A AFAI tem interesse em acompanhar de perto o trabalho desse órgão no combate
aos crimes ambientais cometidos na APA da Bica do Ipu.
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Através do Ofício no. 1576 (já divulgado com os membros da Diretoria) a SEMA atendeu ao pedido da
AFAI nos fornecendo o tipo da denúncia e o número do protocolo na SEMACE.
A AFAI solicitará mais detalhes dessas denúncias junto a SEMACE.
5)

LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA A AFAI

Conforme divulgado na reunião anterior a AFAI busca uma alternativa amparada por Lei Municipal (por ser uma
Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 240/2009) para receber incentivo financeiro da Prefeitura de Ipu e
assim poder executar seus projetos com recursos próprios. AFAI pensa em um subsidio correspondente a 4(quatro)
salários mínimos por mês.
O Diretor Jurídico Cláudio Sousa, apresentou a proposta ao Vereador Adriano Melo, o qual ficou de estudar com o
Presidente da Camara Municipal de Ipu, Vereador Zeca Rufino, uma alternativa que possa viabilizar o pedido da
AFAI. Vale deixar registrado mais uma vez, que esses recursos ficarão restritos a utilização com ações sociais.
6)

CASA OSVALDO ARAÚJO
A AFAI recebeu Ofício da Presidente da AILCA – ACADEMIA Ipuense de Letras Ciências e Artes
solicitando apoio da AFAI – Associação dos Filhos e Amigos do Ipu na campanha “Famílias Beneméritas
da Casa Osvaldo Araújo”, que consiste em arrecadar fundos para obras no “casarão”.
A cota da campanha tem um valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) que poderá ser parcelada em
até três vezes.
Não tendo recursos financeiros disponíveis, a AFAI colaborará divulgando a campanha, junto aos seus
filiados.

7)

FESTA DO REENCONTRO 2018
ATRAÇÃO MUSICAL
O Presidente da AFAI abriu o debate sugerindo que a parte social da festa (atração musical) seja feita
somente com artistas da terra, filhos do Ipu.
A proposta foi aprovada pela maioria dos presentes.
É uma forma de prestigiar os artistas ipuenses e reduzir os custos do evento.
Homenageados pela AFAI
Para eleição dos homenageados pela AFAI com o Troféu Iracema e Comenda de Prata, os nomes
sugeridos pela Diretoria terão que se enquadrar nas condições estabelecidas no Art. 49º. do Estatuto da
AFAI.
Cada membro da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Ética e Fiscal indicará um nome para o Troféu
Iracema e um nome para a Comenda de Prata, justificando suas indicações.
Apurados os nomes, um Comitê, a ser formado, analisará se as indicações, atendem aos critérios
estabelecidos no Artigo 49º. Feita essa avaliação, os nomes aprovados serão considerados elegíveis.
As indicações serão feitas até o final de Agosto/17 e a eleição acontecerá no mês de Setembro/17 de
forma virtual.
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OUTROS ASSUNTOS
- O Diretor de Esportes Diassis Martins propôs a realização de um jogo de futebol soçaite entre AFAI e
AILCA.
Ficou definido pela maioria que a jogo será realizada no mês de outubro. Diassis Martins se encarregará
de organizar o evento.
-Finalizando, por sugestão do Diretor Jurídico Cláudio Sousa, as próximas reuniões da AFAI serão
iniciadas, às 11 horas.

Fortaleza, 29 de julho de 2017.

Francisco Paulo Rocha de Oliveira
Presidente

Antônio Otávio Aragão e Melo
Diretor Administrativo e Financeiro

Francisco Cláudio Sousa
Diretor Jurídico

Abílio Lourenço Martins
Conselho de Ética

Cópias para:
Membros da Diretoria Executiva e Conselhos de Ética e Fiscal.
Chefe de Gabinete do Prefeito de Ipu, Senhor Sebastião Rufino.
Secretário de Turismo do Ipu Senhor Simão Martins
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Francisco de Assis Martins
Diretor de Esportes

