Reunião ONLINE do dia 10 de maio de 2021
Presentes: Ilma Mundim Faleiros, Fernando Antônio Ferreira, Renato Alves Pereira, Donizete Vieira
de Paula, Ana Beatriz Cicci Castro, Sérgio Luiz Mendes Torga, Rogério Agenor Araújo, Osmar Alves
Mundim, Lúcia Helena Cunha Santos, Clóvis de Albuquerque Rosa, Marcelo José Barbosa, Eduardo
Edson de Araújo, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Zaida Afonso Guinato, Thaísa Gapski P.
Galicioli, Denise Maria Flores Diniz, Rafael Matias Antonioli, Charles Luciano Alves, Eurípedes
Rodrigues Barra, Nívia Gomes, Jane Figueiredo Arruda Soares, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Agnaldo Fernandes Cunha, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Carlos
Alexandre de Almeida, Marcelo Bailoni, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza,
Jerônima Maria de Sousa Costa, Joelma Mara Pinheiro, Lilian Machado de Sá, Florença Neves
Copati.
. Denise pediu que Heverton participe da reunião das 08:30 também.
. Dr. Rogério pede que Ana Cláudia verifique com Prof. Nilton posição sobre reunião da Ebserh com
o Grupo Luta Pela Vida.
. Na semana passada aconteceu reunião da comissão de construção que está avaliando posição de
construir administrativo com estrutura metálica. Na reunião de hoje será definido orçamento do
engenheiro contratado como pessoa jurídica.
. Charles explica que o percentual recebido está alto e que quanto maior for o percentual recebido
pelos mensageiros menor ficará o custo no DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)
. Lúcia informa que a partir do dia 17 de maio será feito o agendamento externo para venda de
produtos nos bazares da Unidade 1 e 2.
. Eduardo explica a dificuldade que ele tem para participar das reuniões da comissão de construção.
Para ele poder participar da reunião da comissão de captação ficou agendado às terças-feiras, 18:00
horas (quinzenalmente).
. Jane está trabalhando nas informações gerais do Ativo e Passivo do Grupo para enviar para Receita
Federal, com prazo até fim do mês.
. Foi feito, via Whatsapp, comunicado de desligamento de todos os funcionários da Faepu, o que
gerou um certo desconforto entre os colaboradores. Também foi comunicado o desligamento da
equipe do administrativo do Grupo e que deve acontecer até dezembro. Haverá uma redução no
número de contratados que poderá comprometer o atendimento. A Ebserh iniciará contratação de
profissionais aprovados no concurso.
. Sexta-feira chegaram os equipamentos do Centro Cirúrgico e estará à disposição para uso assim que
for liberado o Centro Cirúrgico.
. Prof. Nilton disse para Dr. Barra que inauguração do AL3 está agendada com reitoria. Todo o
material está em nome do Grupo e Dr. Barra sugere que sejam transferidos para a UFU para que
assumam a manutenção dos equipamentos. Rafael fará documento de transferência.
. Renato coloca que a contratação de novos funcionários será em número menor e com salário
reduzido.
. Deve-se ligar na Reitoria para cobrar cerimonial de inauguração do AL3.

