Reunião do dia 13 de fevereiro de 2020
Presentes: José Humberto Lira Pontes, Thaísa Gapski Pereira Galicioli, Eduardo Edson de Araújo, Sérgio
Luiz Mendes Torga, Zaida Afonso Guinato, Carlos Alexandre de Almeida, Agnaldo Fernandes Cunha,
Fernando Antônio Ferreira, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino de Souza, Renato Alves
Pereira, Mirna Morais Puga, Ilma Mundim Faleiros, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Clóvis de
Albuquerque Rosa, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Ana Beatriz Loes Cicci de Castro, Rafael Antonioli,
Joelma Mara Pinheiro (coordenadora Telemarketing), Charles Luciano Alves (coordenador de
mensageiros), Gabriela Alves Silva e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
Presente pela primeira vez: Jerônima (candidata à vice coordenação do Núcleo de Voluntários)
Presente pela segunda vez: Lúcia (candidata à coordenação do Núcleo de Voluntários)
Justificam suas ausências: Denise Maria Flores, Eurípedes Rodrigues Barra, Rogério Agenor Araújo,
Marcelo José Barbosa Silva, Lilian Machado de Sá, Marcelo Bailoni, Donizete Vieira de Paula, Maria de
Lourdes Faria Firmino, Nilza Aparecida Lima Freitas, Osmar Alves Mundim, Maria Luiza Lomônaco,
Fabiana Hubaide Nascimento, Luzia Marivalda Barreiro Costa (Valda), Cláudia Helena Tavares e Maria
Cristina Campello Scotti.
1.

Assuntos de interesse da Associação.

. Renato deu as boas-vindas para a Sra. Jerônima. Ela se sente privilegiada de estar aqui e quer fazer um
bom trabalho como vice coordenadora dos voluntários.
. Sérgio convida a todos para o Encontro anual dos voluntários das cidades vizinhas, que acontecerá no
dia 07 de março, em Iraí de Minas, a partir das 07:30. A van sairá da porta do Hospital às 06:00 horas.
. O bazar realizado pelo Núcleo de Voluntários teve receita de R$21.129,00.
. Antônio Ariza colocou sua preocupação em relação à manutenção preventiva dos equipamentos do
Hospital do Câncer, pois não sabe se a Faepu assumirá este trabalho.
. Antônio Ariza também coloca que a umidade das salas dos equipamentos ultrapassa o desejável, que é
de 50%. Eduardo sugere que seja feita a aquisição de um pequeno desumidificador simples, barato e
resolve o problema.
. Carlos Alexandre convida a todos para a exposição de obras de artes que acontecerá no dia 14 de março,
no Teatro Municipal. O evento está sendo realizado pela professora Neusa que doará um quadro ao Grupo
Luta Pela Vida.
. Charles informa que, até o momento, os mensageiros já receberam 50% dos recibos produzidos no mês.
. José Humberto parabeniza a todos pela grande presença dos integrantes nas reuniões do Grupo.

. Renato leu o ofício, dirigido ao Grupo Luta Pela Vida, com a indicação da chapa para coordenação do
Núcleo de Voluntários (documento anexo), que foi lido e aprovado por todos.
. Na próxima semana o Grupo deverá receber o certificado do Conselho Municipal do Idoso e terá mais
uma ferramenta de captação.
. Além da mudança na gestão do Núcleo de Voluntários, diretoria do Grupo Luta Pela Vida terá sua
sucessão para o triênio 2020-2023. Professor Fernando leu e foi aprovada a indicação da chapa para a
Assembleia.
. Para a próxima reunião do dia 27 de fevereiro, o Conselho Deliberativo apresentará proposta de alteração
do Estatuto e deliberará sobre novos membros para o quadro de associados permanentes.
. Não acontecerá reunião na próxima semana em função do recesso de carnaval.
Resumo lido e assinado pelos presentes em 27/02/2020:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

