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Prestação de Contas

No dia 22 de junho, realizamos uma Assembléia 

Geral Ordinária, para apreciação e deliberação da 

prestação de contas anual, balanços e o relatório 

anual das atividades da Diretoria Executiva, do 

período de 1º de junho de 2018 a 31 de maio de 

2019, cumprindo o disposto no artigo 26 do 

Estatuto Social da Entidade.

Nova Compostagem

Desde o início do mês de julho contamos com 

novas composteiras para reciclagem do lixo 

orgânico produzido na Associação e 

transformação em adubo natural, evitando o 

uso de produtos químicos e contribuindo para a 

redução do aquecimento global e efeito estufa.

Aniversário AFFESC 

Logo após a Assembleia iniciamos as come-

morações pelos 56 anos da AFFESC, com um 

delicioso churrasco, ao som de Remir Brum. 

E a tarde, para finalizar, um café com o corte do 

Bolo de Aniversário. 
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Plano Diretor

Estamos desenvolvendo um Plano Diretor, com o objetivo de estabelecer as diretrizes para os futuros 

investimentos da AFFESC. O plano, com linguagem arquitetônica e identidade visual, conta com um projeto 

urbanístico, desde o acesso a SC 401, acessos internos, áreas públicas e privativas e projeções futuras para 

localização de salão de treinamento/multiuso está na fase final e deve ser apresentado ao Conselho Deliberativo 

até o final do mês.

Inácio Erdtmann - Diretor Presidente 

Noite do Vinho entre 
Amigos

No dia 30 de julho, realizamos 

a Noite do Vinho entre 

Amigos. 

O  e v e n t o  d e  c o n f r a -

ternização reuniu sócios 

apreciadores da bebida.   

Tarde de 
Convivência

Também no dia 30 de julho, 

aconteceu a Tarde da 

Convivência, que reuniu os 

associados em um agradável 

tarde com jogos e um 

delicioso café.   
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