Relatório de gastos do Churrasco da APG
Conforme anunciando na Assembleia Geral de 03 Abril de 2012, a Comissão de Habitat
encarregou-se de organizar um Churrasco da APG, com objetivo de confraternização
dos alunos e comemoração pela passagem nos exames.
O Churrasco aconteceu no dia 10 de maio de 2012, na churrasqueira do IMPA, tendo
começado aproximadamente às 18h30m e terminado por volta da meia-noite. Durante o
churrasco houve música alta até às 22h, conforme orientação da Administração do
IMPA, que autorizou a realização do Churrasco nas dependências do Instituto.
O preço do Churrasco foi anunciado com pelo menos uma semana de antecedência.
Karina Marin, Lucas Backes, Luiz Paulo e Mateus de Souza receberam o dinheiro dos
participantes, passando recibos.
Cobrou-se R$ 30,00 por pessoa. Como arrecadar fundos não foi objetivo do Churrasco,
esse preço foi estabelecido a partir de uma estimativa de custos.
Os custos do Churrasco compreenderam dois tipos de gastos: o serviço do churrasqueiro
e outros. O serviço do churrasqueiro consistiu na compra das carnes e na preparação do
churrasco propriamente dito. A rubrica 'outros' compreende os gastos com bebidas
(cerveja, refrigerante, cachaça), com gelo e com o transporte desses bens.
O churrasqueiro sr. Marco de Araujo Dantas cobrou o valor de R$ 18 por pessoa,
pedindo à Comissão previamente uma estimativa do número de presentes. A estimativa
foi de 65 participantes. O gelo e as bebidas foram compradas em distribuidoras e
supermercados. O transporte foi cedido por aluno David Evangelista da Silveira Junior,
dono de carro, a quem se pagou um valor simbólico correspondente à gasolina.
A contratação do churrasqueiro, conhecido de alguns alunos pela realização de outros
churrascos no IMPA, foi combinada por Lucas Backes e Rafael Montezuma. Além do
valor acordado, pagou-se-lhe R$ 5,00 como gorjeta.
A compra das bebidas e do gelo foi feita no dia do Churrasco por Karina Marin, Lucas
Backes, Mateus de Souza e Vanderson Lima.
As notas guardadas estão com Lucas Backes, a quem se deve procurar em caso de
maiores esclarecimentos.
Segue em anexo a discriminação dos valores arrecadados e gastos. O montante que
sobrou, a saber, R$ 1,90, será utilizado numa futura festa de Confraternização
organizada pela APG.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2012.

ANEXO:
Total arrecadado: ….................................................................R$ 2088,00
Gastos:
i) Churrasqueiro: ..................................................................... R$ 1175,00
ii) Outros
Bebidas: …............................................................................... R$ 827,12
Gelo: ….................................................................................... R$ 73,98
Transporte: …........................................................................... R$ 10,00
Total de Gastos: R$ 2086,10

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2012.

