
Atividades desenvolvidas pela ADVEG  no mês de abril 
  
  
1. Reuniões com autoridades municipais de Goiânia para encaminhamento dos 
seguintes itens:  
- reforma da sede da ADVEG adquirida pela gestão anterior;  
- questão do passe livre no município de Goiânia com o SETRANSP;  
- contratação de um motorista. 
 
2. Participação em reuniões dos conselhos: 
- reunião para renovação do convênio com a Secretaria Municipal de 
Assistência social (SEMAS) e Fundo Municipal da Assistência Social;  
- Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Saúde da Mulher e Conselho 
Estadual dos Direitos Do Deficiente - Secretaria de Cidadania.  
 
3. Atividades sociais: 
- reunião da Diretoria;  
- assembléia extraordinária para eleição do Conselho Deliberativo;  
- reunião festiva de comemoração da posse do Conselho Administrativo; 
- reunião ampliada da diretoria sobre informática e tecnologia; 
- criação do departamento de informática e Tecnologia. 
- entrevista para a TBC sobre o impasse com o SETRANSP para concessão do 
passe-livre; 
 
4. Atividades esportivas: 
- Apresentação do time de Futsal da ADVEG em Bela Vista, em cumprimento 
de compromisso firmado pela diretoria anterior; 
- Visitas regulares do presidente da ADVEG, responsável pela área de 
desporto, aos treinos do time de futsal; 
- Inscrição dos atletas da ADVEG aptos a participar do Circuito Caixa, a ser 
realizado entre os dias 27 e 29 de maio. 
  
5. Atividades rotineiras:  
- recebimento do mobiliário para o Tele-centro;  
- início do processo de atualização do cadastro de associados;  
- tentativa infrutífera de elaboração de um projeto para firmar convênio com o 
Banco do Brasil para financiamento da fábrica de vassouras de garrafas pets. 
Obs.: o período entre o  lançamento do edital e a entrega do projeto foi muito 
curto, tornando-se impossível a concretização desta ação;  
- reparo na linha telefônica;  
- desentupimento do vaso sanitário;  
- contratação de uma faxineira;  
- visitas à nova sede;  
- orçamento dos carros recebidos da Receita Federal e da sede;  
- funcionamento regular da ADVEG no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:30 
às 17:30, garantido pela colaboração de diretores e voluntários associados. 
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