
 

Reunião Ordinária  

ATA Nº 13  - 24.11.2010  

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dez, aconteceu às 08h15 na 1 

Entidade Centro de Educação Infantil São Francisco, sito á Rua das Samambaias, 2 

1701 – Bairro Guarujá – telefone 3228-1402, a Reunião Ordinária do Conselho 3 

Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de seu presidente, Vanderlei 4 

Augusto da Silva  e seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 

Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterior ( ordinária de 14.10.2010); 2. 6 

Posse de Conselheiro; 3. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 7 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscr ições e da Comissão de 8 

Orçamento e Finanças referentes aos Planos de Traba lho e Aplicação das 9 

Entidades Conveniadas; 4. Apreciação e Aprovação do  Parecer da Comissão de 10 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscr ições e da Comissão de 11 

Orçamento e Finanças referente à Proposta de Resolu ção para Inscrição das 12 

Entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 13 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais ; 5. Apreciação e Aprovação 14 

do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 15 

Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças re ferente ao Oficio nº 16 

094/2010 advindo do CMDI; 6. Oficio nº 391/10 advin do da SEASO referente à 17 

implantação da Casa de Passagem para Crianças de 3 a 11 anos; 7. Ofício nº 18 

392/2010 advindo da SEASO, referente a vagas na Cap acitação e Supervisão à 19 

Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. O presidente inicia a reunião 20 

cumprimentado a todos, agradecendo a Entidade pela recepção e passa a palavra para 21 

a Irmã Lúcia Teresinha Boneti, a qual é diretora da Entidade e também Conselheira do 22 

CMDCA. Ir. Lúcia convida a todos os presentes para fazer uma oração e em seguida 23 

diz que é um prazer receber o CMAS e seus convidados; deseja que todos se sintam a 24 

vontade. Antes de passar para o ponto nº 01, Vanderlei explica que na noite de ontem, 25 

(23.11), esteve na Escola Estadual José Ângelo Baggio Orso, do Jardim Guarujá, na 26 

condição de palestrante e que convidou os alunos para estarem presentes nesta 27 

reunião; que está satisfeito com o grande numero de alunos que compareceram. 1. 28 



 

Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterior ( ordinária de 14.10.2010): a ata 29 

é colocada em apreciação; a Conselheira e Gerente da Divisão de Proteção Social 30 

Básica, Luzia de Aguiar Soares, solicita a correção na linha nº 114 o certo é CMAS e 31 

não CMDCA; a Conselheira e Coordenadora do CREAS II – Centro de Referência 32 

Especializado de Assistência Social, Marizete de Fátima Rodrigues, solicita que na 33 

linha nº 160, deve constar que “o Parecer foi aprovado”, pois foi citada toda a 34 

discussão, mas ao final não consta a aprovação: a Conselheira e Gerente da Divisão 35 

do Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, pede 36 

que na linha nº 188 o nome “Sandra Burkouski”, seja substituído pelo seu nome, haja 37 

vista que, Sandra não participou da referida reunião, e Cheila foi quem fez a referida 38 

apresentação. Justa fala que na linha nº 45, a palavra “área” seja substituída por 39 

“divisão”, haja vista que, houve mudança na nomenclatura, porém, a Secretaria 40 

Executiva dos Conselhos só obteve esta informação após a confecção desta ata. Em 41 

votação a ata é aprovada por unanimidade.  Antes de se passar para o próximo ponto 42 

de pauta, a diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Susana Medeiros 43 

Dal Molin, justifica a ausência das Conselheiras Inês de Paula e Lenita Terezinha S. da 44 

Veiga, as quais foram convidadas a compor a Mesa de Honra do Seminário de 45 

Acessibilidade que está acontecendo nesta data. 2. Posse de Conselheiro:  Vanderlei 46 

apresenta a Coordenadora do CREAS POP – Centro de Referência Especializado para 47 

População em Situação de Rua, Rosimari Maciel, a qual foi indicada pela SEASO para 48 

compor o CMAS em substituição à Marcos Antônio Rodrigues Pinheiro; Marizete é 49 

empossada pelo presidente. 3. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão 50 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e In scrições e da Comissão de 51 

Orçamento e Finanças referentes aos Planos de Traba lho e Aplicação das 52 

Entidades Conveniadas : Justa faz a leitura do Parecer da Comissão de Avaliação de 53 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças, 54 

o qual diz que: considerando que as Entidades apresentaram a documentação 55 

conforme modelo aprovado pelo CMAS na reunião ordinária realizada em 14 de 56 

outubro de 2010; e que a Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social e da 57 

Divisão Administrativa e Financeira analisou e emitiu parecer sobre os Planos de 58 

Trabalho e Aplicação para o ano de 2011 do repasse de recursos de transferências 59 

voluntárias das 12 entidades; considerando que todas as entidades receberam 60 

orientação tanto pela Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, como da 61 

Divisão Administrativa e Financeira para elaborarem os referidos planos; as Comissões 62 

são de Parecer favorável à aprovação dos Planos de Trab alho e Aplicação sem 63 



 

ressalvas d as Entidades: APAE; LAR dos Bebês; Recanto da Criança; 64 

ACAPAC/Pastoral da Criança; Guarda Mirim; ACADEVI; PROVOPAR e Abrigo São 65 

Vicente de Paulo; e o Parecer Favorável  com ressalvas  das entidades: CEMIC, 66 

sendo que esta entidade terá prazo até 23/11/2010, para refazer o Plano e utilizar na 67 

íntegra o recurso que foi partilhado à entidade; Parecer favorável com ressalva 68 

também para a Entidade ADEFICA  a qual terá prazo até 23/11/2010 para o 69 

detalhamento das despesas conforme necessidade mensal da entidade, fechando o 70 

valor do repasse mensal de R$1.000,00; e o Parecer favorável com ressalva para a 71 

entidade Albergue Noturno André Luiz,  a qual terá que adequar o Plano de Trabalho 72 

e Aplicação contemplando a carga horária de 30 horas para o pro fissional de 73 

Serviço Social; Vanderlei faz um resgate e explica de maneira objetiva e resumida, um 74 

pouco do perfil de cada Entidade subvencionada, haja vista que, os estudantes 75 

presentes não têm conhecimento da Rede, o presidente cita as Entidades e os valores 76 

mensais de cada uma: Abrigo São Vicente de Paulo : R$ 9.700,00 (FMAS – Fundo 77 

Municipal de Assistência Social) e R$ 1.800,00 (FNAS – Fundo Nacional de 78 

Assistência Social); Recanto da Criança – ARCRI: R$ 14.500,00; (FMAS) e R$ 79 

2.700,00 (FNAS), Lar dos Bebês Pequeno Peregrino:  R$ 9.700,00 (FMAS) e R$ 80 

1.800,00 (FNAS), sendo que as demais Entidades são beneficiadas com recursos do 81 

FMAS, conforme segue: Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da 82 

Criança - ACAPAC:  R$ 4.000,00; Associação Cascavelense de Pessoas com 83 

Deficiência Visual - ACADEVI: R$ 1.000,00; Associação de Pais e Amigos dos 84 

Excepcionais de Cascavel - APAE: R$ 3.500,00; Associação de Deficientes 85 

Físicos de Cascavel – ADEFICA: R$ 1.000,00; Associação Educacional Espírita 86 

Lins de Vasconcelos – GUARDA MIRIM: R$ 5.000,00; Associação Espírita 87 

Irmandade de Jesus – ALBERGUE NOTURNO:  R$ 9.700,00; Centro Social 88 

Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC: R$ 19.760,00; Programa do 89 

Voluntariado Paranaense Núcleo de Cascavel – PROVOP AR:  R$ 12.000,00. Justa 90 

explica que este Parecer foi elaborado em reunião das referidas Comissões ocorrida 91 

em 22.11.2010, e que as Entidades com ressalvas, foram informadas das devidas 92 

alterações que deveriam providenciar e que, já apresentaram novo plano adequado, 93 

portanto, as ressalvas acima citadas, não existem mais. Cheila complementa 94 

explicando que o Setor de Monitoramento, no dia vinte e três de novembro do corrente, 95 

período matutino, informou as Entidades sobre as ressalvas, por isso, foi possível as 96 

mesmas tiveram como apresentar os planos readequados; com exceção da Entidade 97 

CEMIC, a qual apresentou justificativa solicitando prazo até o próximo dia vinte e nove, 98 



 

tendo em vista que terão que fazer três orçamentos, pois vão fazer uso da sobra de 99 

recursos correspondente ao mês de Janeiro de 2011, no valor de R$ 13.420,00 (Treze 100 

mil, quatrocentos e vinte reais) na aquisição de duzentos e quarenta e quatro pares de 101 

tênis para as crianças/adolescentes no mês de março/2011. Vanderlei passa a palavra 102 

a senhora Vani Inês Giordani, diretora da Entidade a qual explica que houve este 103 

atraso tendo em vista que, o plano é muito detalhado, mas já estão providenciando, as 104 

readequações; agradece o CMAS pela compreensão e a SEASO pelas orientações; faz 105 

a entrega do ofício original de nº 311/2010, haja vista que havia enviado somente por 106 

fax. Após a apreciação, o presidente coloca o Parecer em votação e este é aprovado 107 

por unanimidade. 4. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão d e 108 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscr ições e da Comissão de 109 

Orçamento e Finanças referente à Proposta de Resolu ção para Inscrição das 110 

Entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 111 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais : Vanderlei fala que conforme 112 

Lei Federal nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Certificação das 113 

Entidades Beneficentes de Assistência Social, o Conselho Municipal de Assistência 114 

Social, só poderá inscrever Entidades, Serviços, Programas e Projetos que 115 

desenvolvam Serviços de Assistência Social; que as Entidades de Educação e de 116 

Saúde, deverão se inscrever em seus Conselhos respectivos. Justa explica que não 117 

existirá mais a nomenclatura “registro” e sim, “inscrição”. Em seguida, Cheila apresenta 118 

projetado em multimídia, a Proposta de Resolução para Inscrição das Entidades e 119 

Organizações de Assistência Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e 120 

Benefícios Socioassistenciais; a plenária aprecia e vai efetua alguns apontamentos, 121 

como, manter o art. 09, porém, alterar o inciso X, que após 18 meses de criação da 122 

Entidade, a mesma apresente o Certificado da Lei de Utilidade Pública Municipal. Justa 123 

explica que a documentação solicitada nesta proposta, não “foge à regra”” da 124 

Resolução anterior (nº 083/2010); Cheila explica ainda que com a nova Legislação, não 125 

existe mais prazo de validade para as inscrições, porém, a documentação para 126 

renovação de inscrição deverá ser entregue até o dia 30 de abril de cada ano, pois 127 

deve estar sempre atualizada; Susana, fala que na apresentação, talvez as Entidades 128 

aqui representadas, não percebam nenhuma dificuldade na proposta, mas no momento 129 

da elaboração e preenchimento da documentação a ser apresentada, tenham alguma 130 

dificuldade, por isso, a SEASO está disponibilizando um apoio técnico para prestar 131 

apoio as Entidades e também está sendo estudado uma capacitação a partir de 132 

fevereiro de 2011 para assessorar as entidades na elaboração. O gerente 133 



 

administrativo da Legião da Boa Vontade de Cascavel – LBV, Kleber F. Maricato 134 

pergunta se vai ser mantido a data da primeira inscrição da Entidade; Justa esclarece 135 

que na proposta consta que a data não era alterada e em seguida faz a leitura do 136 

Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e 137 

da Comissão de Orçamento e Finanças que diz: considerando o Decreto nº 6.308 de 138 

dezembro de 2007; a Lei Federal nº 12.101 de 27 de novembro de 2009; a Resolução 139 

nº 109 de 11 de novembro de 2009 e Resolução nº 16 de 05 de maio de 2010, ambas 140 

do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS; e considerando a Resolução nº 141 

035, de 13 de setembro de 2010 do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 142 

a qual aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de 143 

Assistência Social de Cascavel, indicadores sociais e padrões de qualidade dos 144 

serviços socioassistenciais, as Comissões são de Parecer favorável à aprovação da 145 

proposta de Resolução com parâmetros para inscrição junto ao CMAS. Após discussão 146 

e apreciação o presidente coloca o Parecer favorável em votação e este é aprovado 147 

por unanimidade. 5. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de  148 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscr ições e da Comissão de 149 

Orçamento e Finanças referente ao Oficio nº094/2010  advindo do CMDI: a 150 

Secretária Executiva dos Conselhos faz a leitura do ofício nº094/2010 advindo do 151 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, sobre denúncia de funcionamento 152 

irregular de suposta entidade que atende idosos “Abrigo São Rafael”, sito a Rua 153 

Barawanas, 1040 – Bairro Santo Antônio – fone 4101-1712, haja vista que, foi 154 

constatado a presença de usuários com perfil da Política de Assistência Social. Justa 155 

faz a leitura do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços 156 

e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças onde consta que considerando 157 

que o CMDI realizou visita in loco e constatou a total falta de condições de habilidade e 158 

que neste “abrigo” existe pessoas com deficiências, que no entanto não são idosos e 159 

que o CMDI fez encaminhamento ao Ministério Público, bem como a vigilância 160 

Sanitária, no que se refere às pessoas idosas; considerando que a pessoa responsável 161 

por este “abrigo” já tem outras denúncias que estão sob averiguações, as Comissões 162 

tem como parecer favorável  a denúncia ao Ministério Público, na pessoa do Dr. 163 

Luciano Machado de Souza, devido às pessoas com deficiência e que o Ministério 164 

Público responsabilize as famílias daquelas pessoas que estão naquele local, bem 165 

como responsabilize a pessoa responsável pelo “abrigo”; e que anexo ao processo 166 

para a promotoria, seja encaminhado o relatório do CREAS III – Centro de Referência 167 

Especializado de Assistência Social e que as pessoas com perfil da Política de 168 



 

Assistência Social, seja encaminhado ao Promotor Dr. Ângelo Mazzucchi responsável 169 

pela 9ª Promotoria de Justiça. A diretora da SEASO, Susana explica que é importante 170 

informar o Ministério Público devido a fato de que todos os que lá se encontram, possui 171 

família, haja vista que, é cobrado um valor considerável, portanto, os familiares tem que 172 

ser responsabilizado. A presidente do CMDI, Salete Gerardi de Lima Chrun, diz que é 173 

necessário arrumar “a casa agora”, pois este é o primeiro caso, por isso, diz Salete,” 174 

precisamos ter parâmetros para conduzirmos os próximos casos que surgirem. Em 175 

votação o parecer é aprovado por unanimidade. 6. Oficio nº391/10 advindo da 176 

SEASO referente à implantação da Casa de Passagem p ara Crianças de 3 a 11 177 

anos: Vanderlei lê o oficio nº 391/10 advindo da SEASO referente à implantação da 178 

Casa de Passagem para Crianças de 3 a 11 anos, cujo mesmo explica que a Rede de 179 

Acolhimento para crianças e adolescentes de Cascavel é constituída por Abrigos 180 

Institucionais, Casas Lares e Famílias Acolhedoras; que o acolhimento familiar é 181 

executado pelo Município, através da Secretaria de Assistência Social/ Programa 182 

Guarda Subsidiada em Família Acolhedora, regulamentado através da Lei Municipal nº 183 

4466 de 26 de dezembro de 2006. No referido ofício consta ainda que, no final do ano 184 

de 2009, o Município celebrou o Convênio nº 022/09 com a Secretaria de Estado da 185 

Criança e da Juventude – SECJ e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 186 

Adolescente – CEDCA/PR, objetivando a execução do Serviço de Acolhimento 187 

Institucional para crianças, portanto, a SEASO para concretizar o convênio, e 188 

principalmente para melhor atender a comunidade, está implantando a Casa de 189 

Passagem para crianças de zero a onze anos de idade, cujo imóvel já está locado e o 190 

início dos trabalhos está previsto para o mês de Janeiro de 2011, sendo que a equipe 191 

técnica está em fase de definição e será composta por: um assistente social 30 192 

horas; 01 pedagogo 40 horas; 01 psicólogo 30 horas;  08 educadores sociais 40 193 

horas cada; 01 zeladora 40 horas; 01 cozinheira 40 horas e um motorista 40 194 

horas, conforme prevê a NOB/SUAS/RH – Norma Operacional Básica/Sistema Único 195 

de Assistência Social/Recursos Humanos e Orientações Técnicas para os Serviços de 196 

Acolhimento para crianças e adolescentes do CONANDA – Conselho Nacional dos 197 

Direitos da Criança e do Adolescente e do CNAS – Conselho Nacional de Assistência 198 

Social, 2008. Susana complementa as informações e diz que a dificuldade para a 199 

implantação do Serviço foi encontrar um imóvel adequado, com acessibilidade, e 200 

número de cômodos que atendesse as necessidades do mesmo; porém, a Secretaria 201 

locou um imóvel, cujo proprietário se dispôs a fazer as reformas com as adequações 202 

necessárias; e que a Casa de Passagem para crianças de 3 a 11 anos de idade terá 203 



 

como coordenadora a Assistente Social, atualmente lotada no CREAS I, Graziela Cauz 204 

Damian Favaro. A plenária discute o ofício e Vanderlei pergunta como será a “porta de 205 

entrada” dessas crianças; a diretora esclarece que será agendado reunião com 206 

representantes do CMAS, CMDCA, Conselho Tutelar Leste e Oeste e representantes 207 

do Ministério Público, bem como, Recanto da Criança e Lar dos Bebês Pequeno 208 

Peregrino, juntamente com a equipe técnica da SEASO para definir como será o 209 

fluxograma do Serviço e os critérios de acolhimento. 7. Ofício nº 392/2010 advindo da 210 

SEASO, referente a vagas na Capacitação e Supervisã o à Rede de Proteção à 211 

Criança e ao Adolescente:  Justa faz a leitura do ofício supra onde a Secretaria 212 

Municipal de Assistência Social informa que está disponibilizando uma Capacitação 213 

que será realizada pelo INBRAPE – Instituto Brasileiro de Pesquisas, de Londrina/PR, 214 

e que os professores que ministrarão as aulas são profissionais renomados, com 215 

competência reconhecida nacionalmente; que serão 128 horas/aula de capacitação e 216 

32 horas/aula de supervisão para construção dos Planos e ainda que, as aulas terão 217 

início em dezesseis de dezembro de dois mil e dez; Susana ressalta a importância da 218 

capacitação, para que todas as pessoas envolvidas tenham a mesma fala em relação a 219 

criança/adolescente. Cheila esclarece que para o CMAS foram disponibilizadas quatro 220 

vagas. A plenária discute e aprova o nome dos seguintes Conselheiros para 221 

participarem da referida Capacitação: José Antônio dos S. M. de Araújo, Márcia 222 

Miyuki Noda Livi, Renata Aparecida de F. T. da Silv a e Vera Lúcia Bier.  A 223 

Conselheira Vanice Maria Schaedler pergunta se o Abrigo São Vicente de Paulo será 224 

contemplado com uma vaga. Susana diz que sim, pois serão trabalhados também os 225 

vínculos familiares. A plenária referenda os quatro nomes supra, porém, o Conselheiro 226 

José Antônio dos S. M. de Araújo, se absteve de votar, pelo fato de estar pleiteando a 227 

vaga. 8. Informes Gerais: Vanderlei informa que a última reunião do ano será 228 

realizada no dia 09 de dezembro de 2010, às 17h00, no Centro Social Marista, sendo 229 

que nesta data e horário, serão realizadas simultaneamente, no mesmo local, a reunião 230 

ordinária do CMDI e CMDCA e ao término das reuniões, acontecerá uma 231 

confraternização entre os três Conselhos; após, passa a palavra à professora Telma 232 

Antonia Marcão, a qual se faz presente juntamente com seus alunos; a mesma explica 233 

que leciona a matéria Sociologia no Colégio Estadual José Ângelo Baggio Orso , sito 234 

no Bairro Guarujá; fala que o motivo de trazer os alunos para participarem da Reunião 235 

do CMAS é para que possam conhecer, na prática, a dinâmica do Conselho, haja vista 236 

que, muitos conteúdos trabalhados em sala de aula, estão ligados ao CMAS. Vanderlei 237 

parabeniza o CEI São Francisco que foi a primeira Entidade a obter sua Certificação 238 



 

nos moldes da nova tipificação. O presidente convida para a reunião da ACTOP – 239 

Associação de Conselheiros Tutelares do Oeste do Paraná que será realizada dia 240 

27.11.2010 nas dependências do Instituto Alfredo Kaefer a partir das 08h30 que neste 241 

dia os Conselheiros Tutelares de Cascavel, receberão homenagem da Câmara de 242 

vereadores pela passagem do dia do Conselheiro Tutelar. A Conselheira e 243 

Coordenadora do Programa Atitude, Maria Tereza Chaves, convida para a 244 

apresentação do Programa Atitude, que acontecerá dia 26.11.2010, no Auditório da 245 

Prefeitura a partir das 13h30. Susana convida toda a equipe técnica das entidades para 246 

elaborar um protocolo de atendimento, para se discutir e criar coletivamente um mesmo 247 

protocolo de atendimento, desde a recepção de um atendimento até a visita domiciliar; 248 

e que o primeiro Encontro será dia 26.11.2010, às 08h00 no Auditório da Prefeitura e 249 

que neste Encontro será discutido uma agenda para o ano de 2011, como se fosse um 250 

grupo de estudos para melhor atendimento ao público. O presidente também lembra do 251 

adesivaço que o CMDCA estará promovendo com o apoio do CRC – Conselho 252 

Regional de Contabilidade, dia 26.11.2010 das 11h00 às 14h00, que é necessário o 253 

envolvimento principalmente das Entidades que recebem recursos do FIA – Fundo para 254 

a Infância e a adolescência. Antes de o presidente encerrar a reunião, a professora 255 

Telma pede a palavra e fala que alguns alunos não entenderam por que algumas 256 

entidades recebem mais recursos que as outras, referindo-se ao ponto de pauta nº 02. 257 

Vanderlei explica que existe um critério, cita a Resolução que trata dos critérios de 258 

Partilha. A aluna Nádia K. Dantas pergunta então porque as Entidades estão sempre 259 

“pedindo dinheiro”, Vanderlei explica que as entidades têm outras despesas, como, 260 

pagamento de funcionários e encargos, entre outros. Nádia questiona que, então, se 261 

todas precisam, porque não é repassado recursos à todas e somente naquelas que se 262 

enquadram nos critérios; o presidente explica que não é possível, pois “não tem 263 

dinheiro” para atender todas as Entidades. A Conselheira explica que no caso do Lar 264 

dos Bebês, Recanto da Criança é repassado um valor maior, pois se trata de Entidades 265 

de acolhimento, cujo atendimento é bem mais complexo em relação a outras entidades 266 

de proteção. Cheila explica que a sociedade civil, quando se dispõe a prestar um 267 

serviço à comunidade, entra com a parceria, e o município não precisa sustentar 268 

integralmente todas as ações da Entidade, que a mesma deve ter outras fontes de 269 

recursos. Vanderlei passa a palavra a Ir. Lúcia e esta agradece e coloca o CEI à 270 

disposição das reuniões do Conselho. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente 271 

encerra a reunião ordinária às 10h36, e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após 272 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. 273 


