
 
 
 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 14 – 13/09/2012 

 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e doze, aconteceu às 08h15h, no serviço de 1 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, desenvolvido pela 2 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, denominado Espaço de União, Recreação e 3 
Educação da Criança e do Adolescente - EURECA II - sito à  Rua Apalais, 930 – bairro Santa 4 
Cruz, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença 5 
de sua presidente, senhora Inês Aparecida de Paula e a maioria de seus membros conforme 6 
consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Aprovação da 7 
Pauta do Dia; 2. Apreciação e deliberação das Atas das reuniões anteriores (16.08.2012, 8 
22.08.2012 e 03.09.2012); 3. Apreciação e deliberação dos Pareceres das Comissões de PSB 9 
e PSE dos Planos de Providência e Plano de Apoio referente ao Monitoramento e Avaliação 10 
das Entidades e Organizações de Assistência Social: Abrigo São Vicente de Paulo, 11 
Associação Recanto da Criança, Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos, 12 
PROVOPAR, CEMIC, FAG, Centro Jesuíta de Cidadania e Ação Social, ACAPAC; 4. 13 
Apreciação e deliberação sobre indicativo da Instância de Controle Social do Programa 14 
Bolsa Família- ICS/PBF referente à utilização de barracas adquiridas com recursos do IGD-15 
PBF; 5. Apreciação e deliberação sobre alteração do Plano de Aplicação dos Recursos de 16 
cofinanciamento Estadual para duas unidades de Residência Inclusiva, com inclusão de 17 
contrapartida municipal; 6. Apreciação e deliberação sobre minuta de Resolução que 18 
regulamenta o repasse de recursos sob a forma de subvenção social através do FMAS; 7. 19 
Apreciação e deliberação sobre a lista de agricultores selecionados para participação no 20 
Programa PAA; 8. Ofício 95/2012 da entidade Associação Recanto da Criança; 9. Assuntos 21 
Gerais: 9.1 Setor de Cadastro Único vinculado à DSMAS; 9.2 Convite da SEASO para o 22 
Baile da Primavera. Inês começa a reunião agradecendo a Deus por este dia e a todos os 23 
presentes, iniciando a discussão do ponto nº 1. Aprovação da Pauta do Dia: a presidente coloca 24 
a pauta em apreciação e solicita a seguinte inversão de pauta: que o ponto nº 07 passe a ser o 25 
ponto nº 03, haja vista que o coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, senhor 26 
Márcio Geovane D. Pereira, tem um compromisso e necessita se ausentar antes do término desta 27 
reunião. A Plenária aprova a pauta com a referida solicitação, pela unanimidade de onze votos. 28 
Antes de passar ao próximo ponto, a presidente concede a palavra à Bernadete F. Marchewicz, 29 
coordenadora do EURECA II que diz estar feliz em receber o CMAS no Serviço, pois desta forma, 30 
os conselheiros tem a oportunidade de conhecer os Serviços da Secretaria Municipal de 31 
Assistência Social. Inês acrescenta que esteve observando o campo de Futebol e percebeu que o 32 



Serviço merece ser contemplado com a construção de um ginásio poliesportivo, e que estará 33 
articulando com o deputado estadual André Bueno, a possibilidade de angariar recursos para esta 34 
finalidade. Em seguida, passa-se ao ponto nº 2. Apreciação e deliberação das Atas das 35 
reuniões anteriores (16.08.2012, 22.08.2012 e 03.09.2012): Inês coloca as atas em apreciação e 36 
em votação. As atas de 16.08.2012 e de 03.09.2012, são aprovadas por doze votos favoráveis e 37 
duas abstenções, das conselheiras Justa Alves A. Chesca e Keila Fernandes que não 38 
participaram das referidas reuniões; a ata de 22.08.2012 é aprovada por treze votos favoráveis e 39 
uma abstenção, de Keila Fernandes que não participou da reunião em tela; 3. Apreciação e 40 
deliberação sobre a lista de agricultores selecionados para participação no Programa PAA: 41 
a assistente social e encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos, Janete Krack 42 
Magnagnagno, faz a leitura do ofício nº 047/2912, advindo da Secretaria Municipal de Agricultura 43 
o qual encaminha a lista de agricultores familiares selecionados para participação no Programa de 44 
Aquisição de Alimentos – PAA e solicita a apreciação e aprovação deste Conselho. Inês fala que 45 
nas visitas que tem realizado no interior do Município, percebe o contentamento dos agricultores 46 
inseridos no PAA; acrescenta que embora a obra de construção do restaurante popular ainda não 47 
tenha sido finalizada, pretende se reunir com a equipe PAA para discutir sobre o fornecimento de 48 
produtos para ao restaurante popular; Inês informa que já conversou com o Secretário Municipal 49 
de Administração, Alisson Ramos da Luz, sobre o assunto e este disse que com a chegada do 50 
Restaurante, o fornecimento de produtos para as entidades e serviços não deverá diminuir, e sim, 51 
o Programa deverá inserir novos agricultores, Inês ainda informa que alguns equipamentos 52 
adquiridos para serem utilizados no restaurante popular, já foram entregues; O coordenador do 53 
PAA, Márcio, explica que com a aprovação da lista apresentada, o número de agricultores 54 
integrantes do PAA passará para 454 (quatrocentos e cinqüenta e quatro); questiona se o CMAS 55 
continuará deliberando sobre o Programa? Inês diz que por enquanto sim, até que se implante o 56 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Cascavel; a conselheira e gerente da 57 
divisão de Proteção Social Especial Justa, resgata que na reunião de 10.05.2012, este Conselho 58 
deliberou que iria responder por questões pertinentes ao PAA somente até o mês de agosto de 59 
2012 e que a Secretaria Municipal de Saúde – SESAU - bem como o Conselho Municipal de 60 
Saúde - CMS, foram informados desta deliberação, desta forma, Justa questiona se ainda não 61 
teve retorno por parte da Secretaria de Saúde, uma vez que existe uma resolução do CMAS, a 62 
qual consta o prazo de deliberação relacionado a política de Saúde e que se é este Conselho 63 
quem terá que deliberar novamente sobre o PAA, então tal resolução deverá ser revogada. Janete 64 
esclarece que a SESAU foi informada de tal deliberação através do ofício nº 044/2012, juntamente 65 
com a resolução nº 032/2012/CMAS, contudo, até a presente data, ainda não se manifestou, 66 
Janete sugere que o CMAS solicite à SESAU informações oficiais a respeito para que, 67 
conhecedora da posição, a Comissão pertinente possa analisar a situação. Encerradas as 68 
manifestações, Inês coloca a solicitação em votação e a plenária aprova por unanimidade de 69 
quatorze votos a lista de agricultores familiares selecionados para participação no Programa de 70 
Aquisição de Alimentos – PAA. A próxima discussão passa a ser o ponto nº 4. Apreciação e 71 
deliberação dos Pareceres das Comissões de PSB e PSE dos Planos de Providência e 72 



Plano de Apoio referente ao Monitoramento e Avaliação das Entidades e Organizações de 73 
Assistência Social: Abrigo São Vicente de Paulo, Associação Recanto da Criança, 74 
Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos, PROVOPAR, CEMIC, FAG, Centro 75 
Jesuíta de Cidadania e Ação Social, ACAPAC: a presidente Inês faz a leitura do parecer da 76 
Comissão de Proteção Social Básica do CMAS – PSB, referente ao Plano de providências e Plano 77 
de Apoio das entidades, das entidades e organizações de Assistência Social acima citadas, no 78 
qual consta que “...considerando a resolução nº 001 de 09 de fevereiro de 2012 que define os 79 
parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e 80 
organizações de assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 81 
socioassistenciais não governamentais  e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e 82 
Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, 83 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais” (...), a Comissão de PSB tem por indicativo à 84 
plenária que aprove os Planos de Providência e Planos de Apoio, sem observações das 85 
seguintes entidades: Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim, 86 
Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR, Centro Social Beneficente da Paróquia 87 
São Cristovão – CEMIC, Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social, Associação 88 
Cascavelense dos Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC; e com observações  a entidade 89 
Fundação Assis Gurgacz – FAG, a qual deverá alterar a a providência 1 da categoria 2 do Serviço 90 
de Convivência de Fortalecimento de Vínculos traçando a meta do ‘critério de desligamento 91 
incluindo-a em 2012’.” Em seguida, Janete realiza a leitura do parecer da Comissão de Proteção 92 
Social Especial, cuja indicação à plenária é que “...aprove o Plano de Providência e Plano de 93 
Apoio, sem observações das seguintes entidades: Abrigo São Vicente de Paulo e Recanto da 94 
Criança. A presidente coloca ambos os pareceres em apreciação. A conselheira e gerente da 95 
divisão de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares, propõe que em todos os pareceres 96 
das Comissões seja, acrescentado “...do CMAS.” Janete diz que a proposta de Luzia está 97 
acolhida e será aplicada em todas as comissões deste Conselho. Não havendo mais 98 
manifestações, Inês coloca a proposta de Luzia em votação e plenária aprova por unanimidade de 99 
catorze votos, que em todos os pareceres das Comissões do Conselho Municipal de Assistência 100 
Social, conste no final da nomenclatura da Comissão, “do CMAS”; em seguida, a presidente 101 
coloca os pareceres referentes à Comissão de Proteção Social Básica – PSB - e Proteção Social 102 
Especial em votação, ambos são aprovados pela plenária pela unanimidade de catorze votos. Na 103 
sequência, os representantes das Entidades nominadas, a gestora da assistência social e 104 
presidente do CMAS, Sra. Inês de Paula, a Gerente da DVSMAS, Cheila e a Coordenadora do 105 
Setor do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, Ana Paula Zorik, são chamadas a 106 
frente para assinatura dos Planos de Providenciais e Planos de Apoio. Na sequência, o ponto de 107 
pauta nº 5. Apreciação e deliberação sobre indicativo da Instância de Controle Social do 108 
Programa Bolsa Família- ICS/PBF referente à utilização de barracas adquiridas com 109 
recursos do IGD-PBF: Janete explica a Instância de Controle Social – ICS - atua sobre o controle 110 
social do Programa Bolsa Família, que tem uma vinculação estreita com a Política da Assistência 111 
Social; Janete explica também que a ICS não é deliberativa, apenas consultiva, desta forma, 112 



encaminhou o ofício nº 016/2012 ao CMAS no qual expõe que foi pautado e discutido na reunião 113 
da referida Instância datada de 06.09.2012, a respeito da utilização das barracas adquiridas pela 114 
SEASO com recursos do IGD-PBF, as quais são utilizadas sistematicamente pela Feira de 115 
Economia Solidária, explicando que a plenária considerou que conforme normativas federais, os 116 
produtos e equipamentos adquiridos com recursos do IGD-PBF devem ser utilizados para o apoio 117 
e desenvolvimento de ações voltadas aos usuários do Programa Bolsa família bem como à sua 118 
gestão e ainda que, cabe à ICS decidir sobre a utilização dos mesmos, frente a isso, solicita à 119 
este CMAS que autoriza a ICS-PBF a realizar as referidas análises e decisões sobre as 120 
solicitações de empréstimos das barracas adquiridas com recursos do IGD-PBF. A conselheira do 121 
CMAS e também presidente da ICS, Vívian Bertelli F. de Oliveira, diz que esta discussão vem 122 
acontecendo há algum tempo na Instância, mas nas últimas reuniões foram formadas Comissões 123 
dentro da ICS, e que se entendeu que o acompanhamento dos recursos do IGD-PBF deve ser 124 
feito pela ICS e no caso específico das barracas tem-se a Comissão de Programas 125 
Complementares que ficará responsável. Acrescenta que atualmente é a SEASO quem responde 126 
pelas barracas e foi consensuado que a ICS assuma esta atribuição. Inês complementa que para 127 
a gestão também é difícil, pois as barracas ficam no almoxarifado da SEASO, e muitas vezes a 128 
comunidade pede emprestado e ao ter uma resposta negativa, não entendem que por ser 129 
equipamento adquirido com recursos federais, não podem ser emprestadas a terceiros. Após as 130 
explicações e esclarecimentos, a plenária aprova pela unanimidade de catorze votos, que as 131 
solicitações de empréstimos das barracas em tela, deverão ser analisadas e aprovadas pela 132 
Comissão de Inclusão da ICS. Na sequência, a discussão passa a ser o ponto nº 6. Apreciação e 133 
deliberação sobre alteração do Plano de Aplicação dos Recursos de cofinanciamento 134 
Estadual para duas unidades de Residência Inclusiva, com inclusão de contrapartida 135 
municipal: a presidente Inês lê o ofício nº 571/2012 através do qual a Secretaria de Assistência 136 
Social encaminha as alterações do Plano de Trabalho e Aplicação das Residências Inclusivas, no 137 
qual foi prevista a contrapartida do município, de 5% (cinco por cento) do valor total de repasse do 138 
Fundo Estadual de assistência Social – FEAS; nesse instante, a presidente necessita se ausentar 139 
por um breve momento, assim sendo, o vice presidente, senhor Egon Werle Kerber, passa a 140 
presidir a reunião e coloca a solicitação em apreciação. A conselheira e gerente da Divisão do 141 
Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, explica que este 142 
Conselho, na reunião extraordinária de 03.09.2012 já aprovou o valor do repasse, porém, naquela 143 
ocasião ela colocou que contatou com a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social -, SEDS, 144 
porém, a mesma não soube informar se o município teria que dispor de contrapartida, portanto, 145 
ressalta Cheila, caso posteriormente o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS 146 
solicitasse contrapartida, o CMAS seria informado para apreciar e deliberar sobre este valor. 147 
Porém, explica Cheila, um dia após a referida reunião, antes da SEASO ter encaminhado o Plano 148 
devidamente aprovado, a SEDS informou que o Município deveria dispor da contrapartida de 5% e 149 
que a SEDS iria levar a proposta desta porcentagem ao CEAS para que este possa apreciar e 150 
aprovar na reunião de 13 e 14 de setembro de 2012; em seguida, Cheila apresenta  projetado em 151 
multimídia, a relação dos equipamentos que serão adquiridos com a contrapartida, conforme 152 



consta: um TABLET, IPAD2 no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); duas plataformas 153 
retangulares (0,55m largura, 0,85 m comprimento) no valor total de R$ 798,00 (setecentos e 154 
noventa e oito reais); duas pranchas de equilíbrio (100cm de comprimento, 0,55 cm largura, 14 cm 155 
altura), no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); dois DONNUTS (diâmetro externo de 1,20m, 156 
interno de 0,58m, largura de 0,60m) no valor total de R$ 2.783,00 (dois mil, setecentos e oitenta e 157 
três reais); uma Cadeira Pé Palito no valor de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais); um 158 
telefone sem fio no valor de R$ 153,00 (cento e cinqüenta e três reais). O visitante, senhor Adelcir 159 
Luis Preuss, assistente técnico administrativo da entidade Centro Jesuíta de Cidadania e 160 
Assistência Social questiona o porquê da aquisição do item TABLET, IPAD2, Cheila explica que 161 
os equipamentos de tecnologia assistiva foram solicitados pelos técnicos da Associação de Pais e 162 
Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE, os quais são necessários para contribuir com a 163 
evolução dos casos atendidos; Adelcir  diz que a plataforma da IPAD tem uma tecnologia única, 164 
assim sendo, se fosse adquirido um com tecnologia universal, se aproveitaria mais. Cheila 165 
enfatiza que quem listou os equipamentos foram os técnicos (Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, 166 
Terapeuta Ocupacional), e que a SEASO só irá repassar. Janete sugere colocar na resolução 167 
somente tablet; o conselheiro e gerente da divisão administrativa e financeira da Secretaria de 168 
Assistência Social, Hudson Márcio Moreschi Jr diz que pode ter problema na licitação se for citado 169 
“IPAD2” uma vez que se trata de uma marca. Janete, lembra que, haja vista o plano já ter sido 170 
aprovado por resolução com o texto original, se for alterar (tirar o IPAD2), será necessário fazer 171 
uma errata da resolução nº 075 ou uma complementar. Cessa-se a apreciação e o parecer, sem a 172 
descrição “IPAD2” e com a publicação de nova resolução, é colocado em votação pelo vice 173 
presidente Egon é aprovado pela plenária pela unanimidade de treze votos. Neste Instante, a 174 
presidente Inês retorna e passa a presidir a reunião iniciando a discussão do ponto de pauta nº 7.  175 
Apreciação e deliberação sobre minuta de Resolução que regulamenta o repasse de 176 
recursos sob a forma de subvenção social através do FMAS: Janete explica que este é o 177 
momento do CMAS disciplinar os critérios de repasse de recursos sob a forma de subvenção 178 
social através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS/2013, que foi utilizada a 179 
resolução nº 067/2011 enquanto parâmetro para elaborar esta proposta, alterando apenas as 180 
necessidades para o ano de 2013; a secretaria executiva do CMAS apresenta projetado a 181 
proposta com as devidas sugestões de alterações. A diretora do PROVOPAR, Vânia Maria de 182 
Souza, questiona se em 2013, poderá constar no Plano o pagamento de 13º salário e férias de 183 
funcionários; a conselheira e coordenadora do Sistema de Monitoramento e Avaliação, Ana Paula 184 
Zorik explica que este item é aceito desde o ano de 2011; Vânia diz que entregou o Plano de 185 
Aplicação, no setor de Gestão de Convênios, para a servidora Sandra Burkouski, porém, não 186 
preveu no referido Plano despesas de férias e 13º salário, pois não tinha conhecimento que era 187 
permitido esses itens; Cheila argumenta que esta e outras informações foram repassadas na 188 
Capacitação que ocorreu em novembro de 2011. Inês diz que vai verificar com Sandra a 189 
possibilidade de se alterar o Plano de Aplicação do PROVOPAR, incluindo as despesas de férias 190 
e 13º salário a funcionários vinculados ao convênio e comunicará a entidade sobre tais 191 
procedimentos; a conselheira e assistente social do Abrigo São Vicente de Paulo, Vanice Maria 192 



Schaedler, explica que o Abrigo tem um gasto mensal exorbitante de combustível, na locomoção 193 
de idosos para atendimento médico, exames, entre outros, por isso, sugere alteração na rubrica 194 
de despesas com combustível cujo teto é de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) mensais. 195 
Após discussão, a plenária aprova que o valor com combustível seja estipulado através de 196 
porcentagem e não de valores, haja vista que o valor recebido pelas entidades, bem como, a 197 
necessidade de cada entidade, oscila de uma para outra, desta forma, é aprovado que as 198 
despesas com combustível será no valor máximo de até 10% (dez por cento) do valor do 199 
convênio. A plenária também discute o item apresentado na proposta em tela. Janete salienta que 200 
as entidades subvencionadas que desenvolvem mais que um serviço, deverão utilizar o 201 
combustível exclusivamente para o Serviço inscrito. Quanto à despesas com telefone, a plenária 202 
fixa o valor máximo de 15% (quinze por cento) para entidades de defesa de direitos e até  5% 203 
(cinco por cento) para as demais entidades. A  conselheira  Luzia pergunta se no item 204 
“higienização”, está inserido a compra de fraldas.  Janete diz que tem que verificar. Inês pergunta 205 
se não existe uma resolução por parte do governo federal autorizando quem necessita, receber 206 
fraldas através da Secretaria de Saúde; Vanice contribui e diz que sim, mas que o paciente tem 207 
que ter idade acima de sessenta e cinco anos, prescrição médica e a assinatura da Assistente 208 
Social. Cheila explica que faz-se necessário alterar o valor destinado para a APAE nos critérios de 209 
partilha conforme definido na Resolução nº 072/2012-CMAS; explica ainda que é preciso retirar o 210 
valor que refere-se ao repasse estadual, pois os recursos do FEAS serão destinados ao FMAS 211 
para que o Município de Cascavel, através da SEASO realize a aquisição de equipamentos e faça 212 
a cedência à entidade. Encerrada a discussão, a plenária aprova pela unanimidade de catorze 213 
votos, a proposta apresentada, com as devidas alterações aqui discutidas que deverá ser 214 
publicado, bem como a republicação da resolução nº 072/2012-CMAS com alteração do valor 215 
correto da APAE. A próxima discussão refere-se ao ponto nº 8. Ofício 95/2012 da entidade 216 
Associação Recanto da Criança: Inês faz a leitura do ofício nº 095/2012  recebido do Recanto 217 
da Criança através do qual a entidade informa que na data de 01.09.2012, o serviço de 218 
acolhimento institucional em unidade residencial, a chamada Casa Lar, foi reaberta e que na 219 
reabertura foram transferidas da entidade para a casa, três crianças, e que posteriormente serão 220 
transferidas outras. A conselheira Justa informa que hoje a Unidade de Acolhimento Institucional 221 
Recanto da Criança acolhe apenas catorze crianças e adolescentes, totalizando entre a Casa Lar 222 
e unidade institucional apenas 17 acolhidos, explica que a capacidade do Recanto é de 20 223 
crianças e/ou adolescentes, mas que na medida do possível a demanda maior está sendo suprida 224 
pelo Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, o qual está com 97 acolhidos; Inês fala que 225 
atualmente as Famílias Acolhedoras recebem um valor mensal de setenta e dois por cento do 226 
salário mínimo nacional, mas que para o próximo ano de 2013, o prefeito municipal, senhor Edgar 227 
Bueno, já autorizou a alteração deste valor para um salário mínimo nacional por acolhido. 228 
Finalizando este ponto, Janete acrescenta que a Comissão de Proteção Social Especial, 229 
acompanhou a questão da entidade desde o fechamento da Casa Lar até a reabertura, através de 230 
reunião da Comissão de Proteção Social Especial, bem como, com a diretoria do Recanto da 231 
Criança, que forneceu todas as informações que a Comissão necessitou, tanto verbal, como por 232 



escrito. Neste momento, Inês passa ao último ponto de pauta de nº 9. Assuntos Gerais: a. Setor 233 
de Cadastro Único vinculado à DSMAS: Inês explica que o Cadastro Único foi vinculado a 234 
Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social; Cheila fala que o CADUNICO precisa cada 235 
vez mais da integração com outros Sistemas de Informação; explica que somente o Cadastro 236 
Único está passando para a DVSMAS, e que o Programa Bolsa Família, embora atenda no 237 
mesmo espaço físico do CADUNICO, continua vinculado a Divisão de Proteção Social Básica; 238 
explica ainda que o CADUNICO é um banco de dados e que o Programa Bolsa Família utiliza-se 239 
desses dados, bem como outros programas sociais do governo federal, lembra-se da necessidade 240 
de descentralizar o Cadastro Único para ampliar o acesso da população e melhorar a integração 241 
entre serviços e benefícios, e finaliza dizendo que são grandes os desafios, mas que há 242 
planejamento para a efetivação destas melhorias em breve. Janete repassa o Convite para a 243 
Festa da Primavera que a SEASO estará realizando na data de 26.09.2012, na ASSERVEL;  a 244 
conselheira Vívian convida para a noite da pizza que a COOTACAR – Cooperativa dos Catadores 245 
de Materiais Recicláveis está promovendo, com a parceria da CARITAS e do Centro Jesuíta de 246 
Cidadania e  Assistência Social, que acontecerá no próximo sábado, dia 15, no salão da Igreja 247 
Católica do Braz Madeira a partir das 19h; Adelcir (Centro Jesuíta), convida para um Chá que o 248 
Instituto Globoaves estará promovendo às 15h30 do dia 22.09.2012, ao custo de 12,00, no próprio 249 
Instituto. Inês agradece a coordenadora Bernadete pela acolhida e esta convida os presentes, que 250 
desejarem, para conhecer as instalações do EURECA II. Nada mais havendo a ser tratado, a 251 
presidente Inês encerra a reunião as 10h45 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida 252 
e aprovada será assinada por mim e pelo presidente. 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


