
Atividades desenvolvidas pela ADVEG no mês de maio de 2011 
 
1. Reuniões: 
- Reunião no Ministério Público com o Dr. Haroldo, titular da promotoria de direitos 
humanos; 
- Reunião no Ministério Público do Trabalho com a Dr. Janilda, Procuradora do 
Trabalho; 
- Reunião na SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, para tratar da 
renovação do convênio com o Fundo Municipal de Assistência Social; 
- Reunião ampliada da diretoria com os associados da área de informática, na qual foi 
mudada decisão sobre o encontro Dosvox; 
- Reunião com as mães sobre os problemas enfrentados nas escolas regulares;  
- Reunião com o gabinete da vereadora Cidinha Siqueira;  
- Reunião do Conselho Estadual de Assistência Social;  
- Reuniões de planejamento da atividade da Campanha Nacional de Acessibilidade 
(Bandeirão), ocorridas na Gerência da Pessoa com Deficiência da Secretaria de 
Cidadania e Trabalho;  
- Reuniões do Núcleo de Acessibilidade / UFG;  
- Reunião na OVG, para reivindicar vagas para associados da ADVEG no programa 
Bolsa Universitária. 
 
2. Eventos:  
- Atividades da Campanha Nacional de Acessibilidade (Bandeirão) no Estádio Serra 
Dourada; 
- Participação no campeonato do Circuito Caixa em Brasília. 
 
3. Atividades administrativas: 
- venda dos 4 carros doados pela Receita Federal por 5600 reais; 
- solicitação e recebimento de 20 bolas de futsal do Ministério do Esporte; 
- racionalização e otimização dos serviços oferecidos - Jonélio: auxiliar de secretaria e 
motorista com redução da carga-horária em 2 h. e do salário em 200 reais.  – Meiry: 
secretária executiva - irá trabalhar de segunda a sexta-feira, das 8 h. às 12 h., com 
remuneração a definir. Marilene: funcionária da limpeza e outros afazeres pertinentes à 
entidade. Trabalhará duas vezes na semana, recebendo 30 reais por dia. 
- adesão de mais dois voluntários: Doralice Soares (Assistente Social) e Fábio José. Ao 
todo já são 5 voluntários: Doralice Soares Barbosa Abe, Fábio José, Fernanda Yuri 
Takatsuka, Marília Martins, Romeu Fernandes e Vera Lúcia Capingote. 
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