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Reunião Mensal da Associação de Moradores e Amigos da Freguesia (AMAF)

31 de outubro de 2021

No dia 31 de setembro de 2021, às 9:00h, iniciou-se a reunião aberta da AMAF por meio do
programa de videoconferência Google Meet. Estiveram presentes Zelia Pimentel Andrade, Sidney
de Almeida Teixeira Junior, Yuri Leal, Juan Tomsic, Guilherme Martins, Ana Correa e Myrian
Marino.
1) Avaliação do evento da comemoração do aniversário da AMAF: Juan inicia explicando que
entende que o quantitativo pequeno desta reunião se deve ao grande esforço coletivo para o
sucesso do evento do dia anterior. Juan enaltece a grande participação de jovens na festa,
classificando-o como sucesso. Sidney conta que cerca de 10 pessoas deixaram seus nomes e
respectivos telefonemas com ele para posterior contato, sendo grande parte destes com interesse
de associação. Ele conta que achou o método de associação por e-mail dificulta a adesão, sendo
até difícil de explicar no momento ao vivo, recomendando usarmos formulários, deixando para
depois somente o pagamento da anuidade. Fala que vendemos 8 camisas (das 18 disponíveis) e
que teve a impressão de que algumas pessoas podem ter achado caro. Yuri conta que achou o
evento um sucesso, sem sobrecargas individuais na organização, assim como boa articulação com
o cantor Mello (quem cantou muito bem), também elogiando o bolo da Cisne Branco. Ana Correa
fala da preocupação de não usar o e-mail para se associar porque é um método de filtrar. Juan
concorda com Ana, porque o e-mail funciona como prova. Juan recomenda dar camisa para os
próximos novos associados gratuitamente. Também ressalta que a das ONGs mudou, precisando
que nos atentemos aos detalhes burocráticos novos. Sidney explica que o formulário seria físico,
com a assinatura da pessoa para facilitar a comunicação ao vivo, podendo o contato posterior ser
por e-mail. Também fala que temos como uma proposta a contratação de uma contadora por 100
reais mensais (que a Veronica Beck conseguiu). Guilherme concorda, e Juan diz que esse
formulário já existe e que o encaminhará para Sidney. Guilherme elogia a organização total, com
os preparativos dando certo no todo. Guilherme faz, como auto-crítica, a fala de que não
conseguiu fazer todos os elogios. Ana Correa recomenda fazermos uma festa sobre o batizado da
praça, com memória do Jorge, no momento oportuno. Ana elogio os trabalhos de Fátima
Magalhães e Shirley Costa (“toras”). Guilherme conta que alguns “banners” estão temporariamente
com ele (e os demais na casa da Kátia Aquino). Zelia fala que percebeu que o “som” foi um dos
grandes fatores de chamada de atenção ao evento, elogiando o trabalho de todos. Sidney traz a
questão da contadora, se podemos definir em reunião mensal, e Juan diz que isso pode ser
definido se a Diretoria topa assumir esse custo (e Sidney diz que, contando a restituição, temos
pelo menos 4 mil reais). Às 10:00, todos concordam em acabar a reunião.


