REUNIÃO DO CONSELH MÃOS DE MINAS E ASSOCIADOS
DATA: 29/10/2018 – 09:00 horas
LOCAL – Mãos de Minas
Participantes:
Tânia Machado
Carmen Santos
Celia Leite
José Carlos Silva
Elvira Resende
Murilo Ribeiro da Silva
Frederico Modero Pinto
Aparecida Barbosa
Andrea Aparecida Pimenta
Assuntos tratados:

1 – Entrega do relatório da Junia Lott – marcar a data para a entrega do relatório de auditoria
da Junia Lott – a Carmen e o José Carlos devem marcar o dia.
2 – Desconhecimento de muitos conselheiros do site da Mãos de Minas – Tânia falou sobre o
desconhecimento dos Conselheiros e funcionários da Mãos de Minas sobre os serviços
oferecidos e que é importante que todos saibam das vantagens de ser um associado.
- nota fiscal,- central de compras,- divulgação dos associados no site, instagran e face book,parceria com o centro cape-- participação em feiras e bazares,- participação licitação,declaração de renda,- convenio com o Sebrae,- carteira do artesão,- possível loja futura,- e o
mais importante – o associado poder usar a marca MÃOS DE MINAS, que isto não tem preço.
Tânia falou também sobre o cumprimento do estatuto, que tão logo a ata saia do cartório o
conselheiro que faltar a três reuniões seguidas ou seis subsequentes, deverá ser afastado e
substituído por outro.
3 – Financeiro – Foi informado que a receita prevista não estava sendo atingida e um dos
motivos é o numero de associados que não sabemos o que é. Tânia informou que esta sendo
feito um levantamento criterioso dos associados e foram detectados diversas falhas e que esta
sendo ajustado o sistema e dentro de uma semana saberemos quantos realmente somos.
Foi informado que existem associados que pagam anuidade (o que não existe mais),
associados suspensos recebendo boletos, associados que não são emitidos boletos e muitas
coisas mais.
Setembro – previsto – R$ 64 mil – foi R$ 51 mil
Outubro – Previsto R$ 73 mil, devemos atingir R$ 67 mil

4 – Mutirão para elaboração da carteira do artesão – Tânia informou que dia 21/11 de 10:00
às 16:00 horas – haverá um mutirão para emissão de carteira do artesão do PAB aqui na Mãos
de Minas. Vamos convocar primeiro os associados e depois os ex associados.
5 – Participação em feiras e bazares – a Mãos de Minas participou de diversos eventos.
Carmen e Celia falaram sobre a Feira da Cidade Administrativa, que há a possibilidade de fazer
um evento mensal. Falou também de pessoas que não são artesãs e que estavam participando
em nome da Mãos de Minas, das dificuldades com o pessoal de alimento. Ficou decidido que o
pessoal de alimentação passará a ser coordenado pela Celia e Carmen.
Celia falou da dificuldade na elaboração de editais e que o Thiago do Seedif disse que vai dar
um curso sobre os Editais para Feiras.
A Celia ficou de mandar o Regulamento de feiras ainda esta semana.
6 – Área de alimento – A Elvira Rezende – engenheira de alimento fez uma explanação do
trabalho dela, e das dificuldades. Ficou acordado que ela irá fazer um pequeno regulamento
com os critérios para um artesão da área de alimento participar da Mãos de Minas e após
termos feito a regularização dos associados, vamos ver se os que estão lá inscritos estão aptos
a continuar.
De acordo com os critérios que vão ser escritos, os conselheiros vão decidir o que deve ser
feito.
7 – Cancelamento do SPC, serasa, Seguro do Banco, Correios, Claro e Vivo – Segundo o José
Carlos, somente os telefones Claro e Vivo não foram resolvidos.
8 – Loja – Foi apresentada a pesquisa feita até agora, e foi informado que necessitamos de
mais respostas para dar continuidade. Tivemos 184 respostas e precisamos de pelo menos
250.
9 – Arquivo morto – apesar de termos cancelado o contrato em 12/9, a empresa queria R$
3,50 para devolver cada caixa que daria mais de R$ 5.000 reais. Discutimos que isto não estava
em contrato e agora eles reduziram para R$ 1,30, mas so podem entregar de 500 em 500,
quando então teríamos uma despesa de mais de R$ 1.000 com três fretes. Vamos ver com um
advogado um mandato de segurança obrigando a eles a entregarem as caixas.
10 – Comunicação – O Frederico, ficou de tentar ajudar nesta questão de comunicação. Foi
pedido a ele que desse uma entrada no site da Mãos de Minas, e fizesse uma avaliação. Ele
ficou de ver também as questões de instagran e Face Book.
11 – Carteira Mãos de Minas – a Associada Andrea Aparecida, informou que apesar de ser
associada há mais de 3 meses, ainda não recebeu a carteira de artesã. A Carmen ficou de ver
esta questão e regularizar.

