PÍLULAS DE ASSOCIATIVISMO
Uma visão de São Paulo

Governança – não é só o Presidente que precisa trabalhar
1. Uma diretoria mínima de uma associação precisa de um presidente, um vice presidente,
um diretor administrativo ﬁnanceiro e um diretor de comunicação
2. As atividades de uma associação eﬁciente normalmente são distribuídas pelos diretores
das mesmas.
3. Como as associações são dirigidas por trabalho voluntário, o pagamento mais
estimulante para este trabalho é o reconhecimento dos associados ao trabalho que vem
sendo realizado pela diretoria ou a sua critica veemente quando nada está sendo feito.
4. Uma boa associação para ter bons resultados precisa ter suas decisões mais
importantes tomadas por mais de um diretor, não importa se ele seja o presidente;
5. Recomenda-se que pela menos duas vezes ao ano haja uma convocação geral das
associadas para reuniões com pauta de grande interesse. O estimulo à manifestações dos
presentes deve ser elevado para aproveitar a oportunidade de ter uma avaliação do que
estão pensando.
6. Movimentação ﬁnanceira, compra e alienação de patrimônio devem sempre ter uma
representação da associação por pelo menos dois diretores;
7. A prática de deixar cheques assinados em branco é uma irresponsabilidade do dirigente
que assim procede. Antes de uma prova de conﬁança no outro dirigente que assina junto é
um total desrespeito aos associados que o elegeram;
8. As associações bem sucedidas tem planejamento estratégico, gestão da estratégia,
plano de trabalho pelo menos anual, orçamento anual e demonstrações ﬁnanceiras
mensais e anual. O plano de trabalho e orçamento devem ser aprovados ate 15 de
dezembro de cada ano e a prestação de contas com relato do que foi realizado e com as
demonstrações ﬁnanceiras de 31/12 de cada ano devem ser submetidas à análise e
aprovação de uma instancia superior, normalmente um conselho ou uma assembleia de
associados até 30/04 do ano seguinte;
9. Um bom plano de comunicações ajuda muito a associação a prestar contas, mostrar o
trabalho que vem realizando, a captar novas associadas, a justiﬁcar o investimento das
associadas na mesma;
10. Uma associação bem sucedida normalmente faz pelo menos uma reunião mensal da
sua diretoria e pelo menos duas reuniões anuais com seus associados;
11. Toda diretoria de uma associação deve exigir uma auditoria independente das suas
movimentações ﬁnanceiras e das suas atividades.
12. Toda nova diretoria que assume deve contratar uma auditoria independente, diferente
da que eventualmente trabalhou auditando o mandato que se encerra;

