
Como não participei da reunião do Conselho, e a maioria dos 
questionamentos foi feito à minha pessoa, esclareço abaixo os itens 
citados 
 
1 - Registro Ata - Não se registra ata de reunião de Conselho e sim de 
Assembleias Gerais. Nada impede de registrar qualquer outro 
documento (inclusive a citada ata), mas todo registro gera custo de 
forma que Eu não assino este pagamento não previsto. O José Carlos 
decide. 
 

2 - Denuncia - quando houve a reunião, inclusive com a presença da 
Carmen para a apresentação dos documentos da denúncia, ficou 
decidido que os documentos seriam analisados pelo José Carlos e 
Carmen para depois ir a um advogado. Desconheço o que foi feito 
depois desta reunião. 
 

3 - Carlos Perret e Lucidio - todos tem recebido desde agosto o 
planejamento financeiro previsto e realizado. Nunca foi levantado estes 
valores como devidos e nenhum dos dois nunca indicou que devesse 
ser colocado em contas a pagar. Desta forma, favor apresentar a 
documentação referente que se elegível, será colocado no 
planejamento (depois de acertar com a Fernanda, Com a Elvira, Com a 
CGC e com a Alfanet) 
 

4 - Marcela - o convenio anterior da MÃOS DE MINAS foi cancelado 
pela CODEMIG conforme prevíamos. Para retomar o projeto a 
CODEMIG falou da questão de ética de pegar R$ 100 mil reais e dividir 
entre 7 associados. Perguntamos o que seria um projeto viável, e eles 
informaram que seria aquele que atendesse uns 20% dos associados. 
Tínhamos que tomar a seguinte decisão em uma tarde. Ou 
aceitávamos retornar beneficiando de 40 a 60 associados ou 
devolvíamos o dinheiro depositado no Banco. Tomamos a decisão de 
atender a sugestão da CODEMIG. 
 

5 - Celia - decisões da Tânia 

a) queria saber que decisões (fora a da CODEMIG que tive duas horas 
para decidir) e fora as rotineiras de gestão administrativa tem sido 
tomada a revelia do Conselho? 

b) Uso do nome - qualquer uma das marcas que foram usadas na 
Feira pagou por isto - Belotur, Governo, Cultura, JChebly, MDIC, 
CEMIG, SENAC. A Mãos de Minas não pagou nada, para ter o seu 
nome divulgado. Não imaginei que a Mãos de Minas não iria querer 
isto. Sem problemas, para a Feira de 2019, não colocaremos o nome 



da Mãos de Minas caso este continue a ser o desejo do Conselho (O 
folder de venda de 2019 já está pronto, com "apoio Mãos de Minas" e 
não dá para refazer). 
c) Uso indevido do nome Mãos de Minas em eventos - Desconheço do 
que se trata. Se ela estiver se referindo ao evento MULTIPLA, que 
aconteceu no Centro Cape, este foi um evento PARTICULAR, cujo 
promotor que é associado da Mãos de Minas PAGOU para usar o 
espaço e pelo que sei, antes de lançar o evento, entrou em contato 
com a Carmen e Celia para informa-los do que se tratava. 
d) Bloqueio de endereço - desconheço o bloqueio de email da Celia na 
Mãos de Minas. Se ela estiver se referindo ao bloqueio do celular dela 
NO MEU CELULAR PARTICULAR, E MINHA SAIDA DO GRUPO DE ZAPP 
dos conselheiros, realmente fiz, pois não aguentava mais mensagens 
sem eira nem beira e meu CELULAR É PARTICULAR tenho total 
ingerência sobre ele. 
e) Planejamento financeiro - em 28 de dezembro foi enviado a todos 
os conselheiros o planejamento financeiro de 2019 e publicado no site. 
Imagine que tenham visto, pois foi enviado a todos os conselheiros por 
email. Se alguém tem alguma coisa contra ou queira fazer 
modificações é so se manifestar. 
f) Assembleia para preenchimento de vagas - Sim acho que devemos 
convocar uma Assembleia para o preenchimento da vaga da Marcela e 
também convocar os associados que mesmo não estando formalmente 
no Conselho queiram ajudar. Teve uma reunião do Conselho que 
vieram 3 associados que estão dispostos a ajudar na área de 
governança, marketing digital e alimentos. 
Vamos fazer esta convocação para fevereiro e ver quem aparece e 
esteja realmente disposto a ajudar e não ficar reclamando. 
 
 

Aproveitando - vamos a outros assuntos que deveriam ter sido 
tratados: 
1 - Regulamento de Feiras e Eventos - Estamos aguardando a sua 
entrega desde setembro de 2018 

2 - Regimento interno - estamos aguardando a sua entrega desde 
outubro de 2018 

3 - Planejamento interno - estamos aguardando que os Conselheiros 
vissem os documentos enviados pelo Sebrae Minas para nos 
prepararmos para fazer o planejamento financeiro e estratégico desde 
outubro de 2018. 
4 - Planejamento da área técnica - feiras e eventos 2019 - estamos 
aguardando o planejamento das ações para 2019 para ser publicado. 



5 - Planejamento da área de alimentos - O José Carlos já começou 
reuniões com o grupo para as ações de 2019. 
6 - Loja - quando reassumi, meus compromissos foram a) tentar 
estabilizar a questão financeira da Mãos de Minas - que estamos 
fazendo, ainda com dificuldades, mas estamos acertando b) montar 
uma loja Mãos de Minas - estamos reestudando a forma de iniciar e 
quero deixar claro que a LOJA É UMA AÇÃO DA DIRETORA 
SUPERINTENDENTE que o fará em parceria com o Centro Cape c) tirar 
a Mãos de Minas do endereço do Centro Cape - esta ação está prevista 
para o segundo semestre de 2019, se conseguirmos atingir o superavit 
projetado. 
7 - Convênios e editais - cansada de enviar editais para que os 

Conselheiros postassem propostas e não ver nada acontecer, 

apresentei dois editais para ver se serão aprovados a) SAP - 

Consultoria Internacional - pedi em dezembro uma reunião do 

conselho para se manifestarem e como ninguém se dispôs em janeiro 

enviei o projeto - não tem repasse financeiro só de inteligência b) 

Anglo Gold - apresentei proposta para a montagem da loja - acho 

difícil eles aprovarem pois o tipo de projeto que apoiam é outro, mas 

não custa nada tentar c) Sebrae - fiz uma consulta de montar por 30 

dias uma loja Brasil Original no Centro Cape, para que assim, após o 

mês a loja continuasse como Mãos de Minas. 


