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pela Casa dos Conselhos a Minuta das Discussões e também ver as dificuldades das ONGs., para presentarem Projetos. Complementa a Sra. Ana Paula, que estão aberta as inscrições de Projetos/NESTLE, caso haver interesse dos presentes.Outra sugestão é da publicação das Deliberações deste Conselho. Não navendo outros assuntos foi solicitado dos presentes uso da palavra para suas colocações. Pede a palavra a 

Sa Mana Lucia, que cita a visita realizada no Abrigo provisório, e parabeniza as mudanças notornas 
Ocomdas. Acrescenta a Sra. Luciana das atividades com parcerias de outras Entidades no Abrigo. Não 
navendo ninguém mais que fez uso da palavra o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e manda lavrar a 
ata, que após lida vai aprovada pelos presentes e assinada pela Mesa diretora Presente, e adendo a lista com 
assinaturas dos membros presentes. Nada mais.

RAIMUDO ALKUSTO Ds 3Y Presidente 

ANA PAULA DE SOUZAI' Secretaria 

LUCIANA DE ANDRADE ZANGIROLAME 2-Secretaria auxiliando 
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