
Ata de reunião do Conselho de Administração 

 

Data: 08/10/2018 

Presentes: Tânia Machado, Célia Coelho e Carmen Santos 

Assuntos discutidos: 

1 - Foi colocada a importância de cumprir o estatuto da Mãos de Minas valorizando os 

associados ativos. 

2 - ICMS - Parcelamento: 3.700.00 caiu para 3.600.00, porém de 18 meses passou para 36 em 

função de uma negociação anterior de Natalice. 

3 – FINANCEIRO MAOS DE MINAS - em função da alta demanda de trabalho no fim do ano 

Tatiana esta muito sobrecarregada fazendo atividades do Mãos de Minas e Centro Cape. Será 

contratado um estagiário com o  pagamento mensal de 2.000.00 ao Centro  Cape. Quando o 

Mãos de Minas já estiver com suas finanças equilibradas poderá contratar um profissional, que 

deve custar cerca de R$ 3.000,00/mês (salário + obrigação).  

4 – FLUXO FINANCEIRO – foi apresentado fluxo financeiro informando o defict de R$ 

17.000,00  

5 - abertura do diretório do site para inserção de feiras e eventos.   

6 – LOJA MÃOS DE MINAS - pesquisa sobre a loja física até o momento foram apenas 65 

profissionais responderam. Precisamos de 250 respostas o equivalente a 10% para fins de 

métrica.  

7 – TELEFONE DA VIVO -   Carmen foi a Vivo fazer o levantamento da conta para posterior 

cancelamento.  

8 – CERTIDÃO DO ICMS - certidão pendente foi liberada a manual na segunda e digital a partir 

de terça feira.  

9 – PAGAMENTO DA LYA - pagamento Lya devolução de 5.100.00 ao Mãos de Minas,  envio de 

email informando que a certidão ja está disponível.  

10 – NEWSLETTER - newsletter quinzenal será enviada está semana. 

11 – FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO - carta aos artesãos falando sobre espaço especial na 

Feira Nacional de Artesanato no Expominas, abrindo para os ex associados que queira 

retornar. 

12 – PRODUTOS ALIMENTICIOS - a CAMG precisa de novos expositores para a feira da 

agricultura que ocorre toda sexta-feira.  Fazer levantamento de expositores e realizar um 

rodízio com os interessados. Patrícia enviará email aos interessados, caso tenham vagas 

disponíveis abriremos oportunidade para degustação aos interessados que ainda não são 

associados. 

13 – SEMANA DA MODA - espaço Centro Cape Carmen e Célia farão um projeto para a semana 

da Moda e outras feiras.  



14 – ESPAÇO MÃOS DE MINAS NA FEIRA NACIONAL - as funcionárias do Mãos de Minas não 

estarão disponíveis para vender no estande da feira de artesanato no Expominas. Elas estarão 

na secretaria e circulando a feira para captar novos associados.  

15 – FEDERAMINAS – a Federaminas realizará um evento de novembro em Juiz de Fora, na 

conexão empresarial estamos em negociações para um estande de 2m gratuito 

16 – REGULAMENTO DE FEIRAS – Foi cobrado que o Regulamento de Feiras seja apresentado – 

A Carmen e a Celia ficaram de se encontrar na quarta feira, dia 10 para finalizar este assunto. 

17 – EDITAL DO ESPIRITO SANTO – Foi cobrado da Celia como esta o Edital do Espirito Santo. 

18 – EDITAIS PASSADOS PARA O CARLOS – Cobrar do Carlos como estão os Editais que 

passamos para ele escrever. 

19 – ALIMENTOS – Como o José Carlos não pode participar, o assunto sobre a Engenheira de 

Alimentos ficou adiado. 

20 – A Carmen fará uma pre agenda para reunião dos Conselheiros e vai enviar a todos. 

Lembrem-se que o Conselheiro que faltar a 3 reuniões consecutivas ou 6 alternadas poderá a 

vir a ser excluído do Conselho e substituído por outro. As reuniões serão sempre as segundas 

feiras às 09:00 horas – Como são reuniões extra oficiais, somente uma delas será considerada 

oficial para efeito de cumprimento do estatuto. 

21 – CAMG – Feira da Cidade Administrativa – será dado até dia 15 de outubro para os 

associados da Mãos de Minas se manifestarem. Após esta data, as vagas que sobrarem serão 

liberadas para não associados. 

 

 

 

 


