
Ata da Reunião da Diretoria, dia 10 de setembro as 14:00 horas 

Presentes 

Tânia 

Carmem 

Celia 

José Carlos 

Marcela 

Assuntos tratados: 

1 – A Tânia pediu atenção aos e-mails que ela manda e precisa de resposta, para assim 

agilizarmos as nossas reuniões. 

Falta TODOS mandarem – a planilha de aumento com o seu “de acordo” 

Regulamento Interno – falta cada um dar o seu palpite e enviar para Tânia que irá copilar 

todos os dados. 

2 – Situação financeira – Tânia apresentou os relatórios informando que com exceção do que 

estava previsto para ser renegociado (ICMS, Alfanet, CGC, ACC, Engenheira de alimentos), o 

restante esta tudo em dia. Foi renegociado o INSS, o advogado da causa do Confins, o 

pagamento da Lilian. Todos os associados estão em dia, central de compras, debito com o 

Centro Cape, etc. Os recursos agora são colocados em contas especificas, inclusive ICMS que é 

proibido de usar. 

3 – Funcionários Mãos de Minas – foi discutido a questão da dificuldade nas relações, 

principalmente com alguns que estão muito agressivos. 

Ficou determinado que a Patricia irá tirar as férias que ela já tinha programado e tínhamos 

pedido para adiar uns 15 dias. 

Para que todos os conselheiros possam entender o funcionamento da Mãos de Minas, foi 

sugerido de haver um plantão, cada dia com um membro do Conselho. Este plantão poderá 

ser de manhã ou à tarde, com duas horas. Como somos 9 pessoas, a cada 9 dias uteis, um 

conselheiro estaria presente, ou seja, teremos mais ou menos dois plantões por mês por 

Conselheiro. Vou enviar a tabela à parte. 

4 – Arrumação do espaço 

O Marcelo já esta trocando as lâmpadas e a Carmem vai ajudar na arrumação dos produtos 

dos associados. A Tânia pediu para que a parte de documentação ela ficasse responsável, por 

entender um pouco mais da Mãos de Minas. 

A Carmem sugeriu cobrir o espaço do Caixa da Regina com tecido. 

Foi pedido para o Marcelo dar um jeito no mofo no salão, cortar uma parte da prateleira da 

descida da escada e arredondar as pontas. 



5 – Telefones – O José Carlos vai a TIM, Vivo e Net para entender estas contas de telefone. A 

sugestão foi de cancelar a TIM, cancelar todos os serviços extras da Net, bloquear o celular que 

esta com a Natalice, fazer um BO do sumiço do celular. 

6 – Feiras e Eventos 

Como esta ainda muito confuso para todos, como funcionaria, a Tãnia ficou de escrever a base 

do regulamento, para que assim todos possam dar os seus palpites. 

7 – Proxima reunião – a próxima reunião ficou marcada para o dia 24/9, às 09:00 horas, 

findando as 11:00 horas. 

 


