
                 

Memória da Reunião Ordinária do CIAMPRua/PR – 13/07/2021

No décimo terceiro dia do mês de julho de 2021, às 09h00 da manhã, deu-se início a reunião ordinária, no
formato  on-line,  do  Comitê  Intersetorial  de  Acompanhamento  e  Monitoramento  da  Política  para  a
População  em  Situação  de  Rua  do  Estado  do  Paraná  –  CIAMPRua/PR.  Fizeram-se  presentes:
Governamental Titulares: Dulce Maria Darolt SEJUF/DEDIF/CPPOPRUA; Rosane Freitas – SESA; Ten.
Cel. Danilo Azolini - SESP; Patricia Cavichiolo – DAS/SEJUF; Eliane de Fátima e Silva Vieira – SEED.
Governamental  Suplentes:  Amélia  Cabral   Alesssi  -  CIAMP/  SEJUF//DEDIF;   Sociedade  Civil
Titulares: Franciele Ramos Padilha - Vila Vicentina Ponta Grossa; Nazaré de Campos Sthiaenco - Ação
Social Diocesana O  Bom Samaritano Cornélio Procópio. Julia Stefania Bezerril – OAB/PR;  Sociedade
Civil Suplentes: Patricia – Vila Vicentina Ponta Grossa; Carlos Umberto Dos Santos – INRUA/MNPR.
Convidados Especiais e Colaboradores: Sra. Denise Almeida – COHAPAR; Conselheiro Prof. Sabino –
Consea/Loanda;  Conselheira  Celine  Ribeiro  –  Vice  Presidente  –  CRN-8;  Rafael  Bodat  –  Defensoria
Pública;  Amanda – NUCID; Conselheira Maria Isabel- Vice-Presidente/Consea/Palmeiras; Roger Bruno –
Coordenador Centro POP/Umuarama; Dayse Mara – Coordenadora da Proteção Social Especial/Foz do
Uguaçú;  Raphael  Rigoti  –  Coordenador  do Centro POP/São José  dos  Pinhais;  Paulo  Soares  – Centro
POP/São José dos Pinhais; Sra. Leila Rubini – Centro de Acolhimento/São José dos Pinhais; Conselheiro
Alexandre  Góes  –  CEAS/Umuarama;  Keyti  Cruz  –  CAOP/MPPR;  Kely-  CAOP/MPPR;  Naira
Vasconscelos  –  Assessoria  Jurídica  -  Núcleo  de  Proteção/MPPR;  Carolina  Veiga  de  Paula  Oliveira  –
Assistência Social/Municipio de Pinhais; Daniel Chicareli – Gerente de Proteção Social Especial e Média
Complexidade/SASC/município de Maringá; Eloise Zanon Garcia – SEC/DEDIF/SEJUF. 1.Abertura: Sra.
Dulce cumprimenta todos dando boas vindas on-line. 2. Aprovação da Pauta - Aprovada. 3- Aprovação
da Memória dos meses de maio e junho de 2021 – Aprovadas. 4. Apresentação do Levantamento da
População em situação de rua do Estado do Parana 2021 – A Sra. Dulce toma a palavra, explicando que
este levantamento fará parte da Nota técnica conjunta de fornecimento e distribuição de alimentos para as
pesooas em situação de rua. Portanto permanecem convidados os Conselhos, Instituições e Municípios que
participaram da construção da Nota Técnica Conjunta: CONSEA - Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional. CEAS - Conselho estadual da Assistencia Social. INRUA - Instituto Nacional da População
em Situação de Rua. CRN-8 - Conselho Regional de Nutricionistas - 8ª Região. Bem como os Municípios:
Curitiba, Maringá, Umuarama, Foz do Iguaçú, Pinhais e São José dos Pinhais. 1. A Sra. Dulce começa a
apresentação,  informando que os  dados foram levantados pelo Departamento  da Assistência  Social  da
SEJUF, que utilizaram duas Plataformas do Governo Federal: CADÚNICO e RMA. Agradecemos à ajuda
da  Técnica  Patricia  Cavichiolo  e  do  Residente  Técnico  "Eduardo  Soccio  Vital"
<rt.eduardovital@sejuf.pr.gov.br>   –  ambos  do  DAS,  e  da  Residente  Técnica  Graziella  Molina  do
DEDIF/SEJUF.  Para  desenvolver  políticas  públicas  voltadas  á  PSR/PR,  é  importante  conhecer  qual  o
universo  populacional  deste  segmento.  O  foco  do  levantamento  é  buscar  através  do  CADÚNICO do
governo Federal e o Registro Mensal de Atendimentos, realizados pela política da Assistência Social. O
decreto Federal nº 7053/2009, informa no artigo1º, Parágrafo único, o perfil deste público: “Para fins deste
decreto,  considera-se população em situação de rua,  o grupo populacional  heterogêneo que possui  em
comum  a  pobreza  extrema,  os  vínculos  familiares  interrompidos  ou  fragilizados  e  a  inexistência  de
moradia convencional, e demais condições para conseguirem superação da pobreza e situação de rua.”
portanto tendo estas questões em vista, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da
População  em Situação  de  Rua  do  Estado  do  Paraná  _  CIAMPRUAPR,  quando  foi  construído  pelo
colegiado  o  Plano   de  Trabalho  2021,  inseriu  em suas  ações,  a  realização  de  forma  intersetorial,  do
levantamento das pessoas em situação de rua no Estado do Paraná.. Eixo 1- Divulgação e Fortalecimento
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  SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA e TRABALHO – SEJUF
                     DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E CIDADANIA – DEDIF

              Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua

da Política para a população em situação de rua.  Objetivo 1.1- Fortalecer a Rede de Proteção para as
pessoas em situação de rua. Para saber mais sobre o Plano de Trabalho do CIAMPRUA PR, acessem:
https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMP-Rua, Com a meta de entender o universo populacional que
envolve  a  Política  para  a  População em Situação de  Rua do Estado do Paraná,  no  ano de2021,  para
desenvolver políticas públicas adequadas o CIAMPRua/PR, solicitou que fossem realizados levantamentos
necessários.  Para tanto foi  solicitado ao Departamento de Assistência  Social,  da Secretaria  da Justiça,
Família e Trabalho, para realizarem as pesquisa a utizando os bancos de dados mencionados acima. 2 -
DEMONSTRATIVOS DOS LEVANTAMENTOS – Para melhor enterder esclarece-se que a demonstração
do levantamento seguem a seguinte ordem: 2.1- Dados do CADÚNICO de pessoasem situação de rua em
todas as idades. 1- Dados quantivivos e comparativos gerais do cadastro único do Governo Federal de
pessoas em situação de rua no Estado do Paraná dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021. 2- Dados por divisão
de faixas etárias, de 0 a 17, 18 a 59 e mais de 60 anos, e gêneros feminino e masculino. 3-Dados de alguns
municípios seguindo a mesma lógica dos dados gerais. 2.2 - Dados do RMA de atendimentos á crianças e
adolescentes  em situação  de  rua  de  0  a  17  anos.  1  -  Levantamento  dos  atendimentos  de  crianças  e
adolescentes em situação de rua nos centos pop em 2019. 2 - Levantamento dos atendimentos de cianças e
adolescentes em situação de rua nos centros pop em 2020. 3 - Levantamento dos atendimentos de crianças
e adolescentes em situaçãode rua no CREAS em 2019. 4 - Levantamento dos atendimentos de crianças e
adolescentes em situação de rua no CREAS em 2020. Levantamento por gênero e idade  de 2017 a 2021.
Ano de 2017- Mulher : 0 a 17 anos – 11,  sexo fem;  de 18 a 60 anos – 415 sexo fem; mais de 61 anos - 24
sexo fem. total de 450 mulheres em 2017. Ano de 2018 - 0 a 17 anos – 17;  Idade  18 a 60 anos – 549; mais
de 61 – 38; total 803 mulheres em 2018. Ano de 2019: idade 0 a17 anos -31; Idade 18 a 60 anos – 792; com
mais de 61 anos – 39; Total - 862  mulheres em 2019. Ano de 2020 - Idade 0 a 17 anos – 42; Idade 18 a 60
anos – 906; com mais de 61 anos – 43. Total- 991  mulheres em 2020. Ano de 2021 Até o mês de abril -
Idade 0 a 17 anos - 42; idade 18 a 60 anos – 957; com mais de 61 anos – 48. Total 1.047 até abril de 2021.
Esses dados foram retirados do CADÚNICO na data base de 17 de abril de 2021. O Sr. Raphael de São
José dos Pinhais se dispôs a criar os gráficos e apresentar na próxima reunião o percetual de aumento de
mulheres em situaçaõ de rua. Homens em situação de rua de 2017 a 2021 -  Ano de 2017 – Homens- Idade
0 a 17 – 1; Idade 18 a 60 – 4.312; mais de 61 anos – 269. Total 4.594  homens em 2017. Ano de 2018 -
Idade 0 a17 – 25; idade 18 a 60 – 5.478; mais de 61 – 357. Total 5.880 homens em 2018. Ano de 2019 -
idade de 0 a 17 anos – 44; Idade 18 a 60 anos – 7.005; com mais de 61 anos – 521; Total - 7.570 homens
em 2019. Ano de 2020 - Idade 0 a 17 anos – 64; Idade de 18 a 60 anos – 7.529; com mais de 61 anos – 611.
Total 8.204 homens em 2020. Ano de 2021 até mês de abril - Idade de 0 a 17 anos – 69; idade de 18 a 60
anos – 7.886; com mais de 61 anos – 671. Total 8.606 homens em 2021. Pessoas em Curitiba em situação
de rua, cadastradas no CADÚNICO - Ano 2018 – 1883;  Ano 2019 – 2.477; Ano 2020 – 2.708; Até abril de
2021 – 2.843. Pessoas em situação de rua em Londrina, cadastradas no CADÚNICO: Ano de 2018 – 536;
Ano 2019 – 705; Ano 2020 – 779; Até abril de 2021 – 796. Sendo que nesse ano de 2021 até o mês de
abril, haviam do sexo feminino de 0 a 17 anos - 4 mulheres; de 18 a 60 anos - 87 mulheres; e de 61 ou mais
- 3 mulheres. Do sexo masculino até mês abril de 2021: De 0 a 17 anos - 2 homens; De 18 a 60 anos - 637
homens.  De 61 anos  ou  mais  -  63  homens.  Pessoas  em situação  de  rua  em Maringá  cadastradas  no
CADÚNICO:Ano 2018-413  famílias- Ano 2019 – 497 familias- Ano 2020 – 469 familias- Até abril de
2021- 486 famílias. Sendo  Até Abril de 2021 - Sexo feminino: De 0 a 17 anos- 1 mulher- de 18 a 60 anos-
55 mulheres – de 61 anos ou mais - 2 mulheres. Sexo masculino: De 0 a 17 anos - 3 homens – de 18 a 60
anos-  402  homens;  de  61  anos  ou  mais  -  23  homens.  Pessoas  em  situação  de  rua  em  Umuarama,
cadastradas no CADÚNICO: Ano de 2018 – 178 pessoas; Ano de 2019 - 191 pessoas; Ano de 2020 - 173
pessoas; Até abril de 2021  - 180 pessoas.  Até abril de 2021-Sexo feminino – de 0 a 17 anos - 2 mulheres;
De 18 a 60 anos- 9 mulheres; 61 anos ou mais não informado. Sexo masculino De 0 a 17 anos  -  Não
informado; de 18 a 60 anos - 150 homens; 61 anos ou mais - 19 homens; Pessoas em situação de rua, em
Foz do Iguaçu, cadastradas no CADÚNICO - Ano de 2018 – 200 pessoas; Ano de 2019 – 294 pessoas; ano

Palácio das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico - Curitiba / PR

Fone: (41) 3210-2419 – CEP 80530-140 

4

5
6
7

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/CIAMP-Rua


                 

de 2020 – 428 pessoas; Até abril de 2021 - 478 pessoas. Até Abril de 2021 - Sexo feminino: de 0 a 17 anos
- 7 mulheres; de18 a 60 anos – 75 mulheres; De 61 anos ou mais - 6 mulheres. Sexo masculino: de 0 a 17
anos - 18 homens; de 18 a 60 anos - 336 homens; de 61 anos ou mais - 36 homens. Pessoas em situação de
rua, em Ponta Grossa, cadastradas no  CADÚNICO - Ano de 2018 – 303 pessoas; Ano de 2019 – 331
pessoas; Ano 2020 - 297 pessoas; Até abril de 2021 – 293; Até abril de 2021 - Sexo feminino: de 0 a17
anos – 0; de 18 a 60 anos - 21 mulheres; de 61 anos ou mais -1 mulher;  Sexo masculino: de 0 a 17 anos – 4
homens; de 18 a 60 anos - 248 homens; de 61 anos ou mais – 19 homens. Pessoas em situação de rua, de
Cascavel, Cadastradas no CADÚNICO - Ano de 2018 - 281 pessoas; Ano de 2019 - 382 pessoas; Ano de
2020 – 389 pessoas; Até abril de 2021 - 400 pessoas; Até Abril de 2021 - Sexo feminino: de 0 a 17 anos – 8
mulheres; de 18 a 60 anos - 60 mulheres; de 61 anos ou mais - 1 mulher; Sexo masculino: de 0 a 17 anos –
5 homens; de 18 a 60 anos - 303 homens; de 61 anos ou mais - 23 homens. Pessoas em situação de rua, de
São José dos Pinhais, cadastradas no CADÚNICO – Ano 2018 - 250 pessoas; Ano 2019 - 310 pessoas; Ano
2020 - 356 pessoas; Até abril de 2021 - 363 pessoas; Até abril de 2021 - Sexo feminino: de 0 a 17 anos – 0
mulheres;  de 18 a 60 anos - 47 mulheres; de 61 anos ou mais - 0  mulheres; Sexo masculino:  de 0 a 17
anos - 5  homens; de 18 a 60 anos - 299 homens; de 61 anos ou mais -12 homens. Pessoas em situação de
rua, em Pinhais, cadastradas no CADÚNICO,    Ano de 2018 - 72 pessoas; Ano de 2019 – 93 pessoas; Ano
de 2020 – 101 pessoas; Até abril de 2021- 116 pessoas. Até abril de 2021 -  Sexo  feminino: de 0 a 17 anos
- 1 mulher; de 18 a 60 anos - 12 mulheres; de 61 anos ou mais - 0 mulher. Sexo masculino de 0 a 17 anos –
0 homem; de 18 a 60 anos - 99 homens; 61 anos ou mais - 0 homem; Sr. Raphael Rigoti de São José dos
Pinhais, disponibilizou-se para fazer alguns gráficos adicionais, dos dados de gênero e idade para ter um
percentual,  dos  dads  gerais.  Irá  trazer  para  a  próxima  reunião  do  comitê.  Sr  Daniel  de  Maringá  nos
informou que em dezembro de 2020 identificaram 32 mulheres em situação de rua no município; e que
estão em discusão com o serviço de acolhimento. Sra. Maria Izabel, acha muito importante essa discusão e
o levantamento que o Sr. Raphael irá fazer. Sra. Patrícia observou que os municípios no levantamento do
cadúnico até o mês de abril de 2021 tem mais pessoas do que todo o ano de 2020, pode ser questão do
impacto  da  pandemia.  Sr.  Raphael  fala  que  pode  ser  indentificado  os  motivos.  Sra.  Patrícia  também
comenta que tem que ser visto se estão sendo cadastrados e antes não eram analisados. Sra. Dulce também
agradece a dispobilidade do Sr. Raphael em calcular esses percentuais. Sr. Raphael comenta que as pessoas
podem migrar de um município para o outro. Sr. Daniel comenta que o cadúnico em Maringá, teve muitas
ofertas de vagas. Sr. Raphael comenta, sobre o cadastro único, que não exclui ninguém, uma vez inscrito,
não perde o cadastro. Sra. Dayse de Foz do Iguaçu, comentou que tiveram um acréscimo nesse momento
de pandemia, como são fronteira, teve muitos migrantes, pessoas despejadas, sem emprego sem ter como
pagar   aluguel  e  a  fronteira  com a  Argentina  está  fechada,  aumenta  muito  o  número  de  pedido  de
acolhimento; nos disse que ontem dia 12/07/2021 foi inaugurado um serviço de acolhimento para mulheres
e famílias parentais  e os venezuelanos e paraguaios vão para outro acolhimento. Sra. Leila, psicóloga de
São José dos Pinhais, da casa de acolhimento, pede para a Sra Dayse de Foz, para passar o número de
migrantes e refugiados que existem no município; Sra. Dulce fala que para essas informações é com o DAS
que o CIAMP faz levantamento geral para ver quantas  crianças,  mulheres,  homens e idosos estão em
situação de rua. Sra. Leila sugere para ver se teve número de vagas suficiente para os acolhimentos e de
atendimento. Sra Dulce explica que muitos municípios abriram acolhimento emergencial no período da
pandemia, para esses períodos, isso conforme a verba que o município recebeu. Sra Patrícia falou que pode
ser feito um levantamento do CADÚNICO, solicitado pela Política do Migrante, que é separado migrante e
pessoa em situação de rua. Sra. Franciele achou ótimo esse levantamento das pessoas em situação de rua e
comenta que em Ponta groassa a rodoviária fechou, por isso elas também tiveram aumento de acolhimentos
na  Vila  Vicentina  de  outros  municípios  e  estados.  Sra.  Nazaré  sugere  que  cada  regional  realize  um
levantamento através dos CREAS e serviços de acolhimento, e outras entidades afins, assim teríamos dados
mais preciso. Sra Dulce explica que os apontamentos são inseridos pelos CREAS, Centros POP,  e serviços
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de Abordagem, quando se faz o registro, se tem o registro mensal de atendimento. Exemplo: Crianças e
adolescente que são identificadas como pessoa em situação de rua, não se consegue identicar se são as
mesmas crianças, pois são dados sigilosos. Sra. Dulce informa que irá passar o documento todo, por email
e whatshap;  irá passar todos os gráficos. Foi falado sobre crianças e adolescentes no PAIF? Aumentou
bastante o número em todos os municípios, ( Trabalho Infantil). Sr. Carlos Umberto conseguiu chegar na
reunião em tempo para a aprovação da nota técnica. Será disponibilizado tudo no site da SEJUF/CIAMP.
Sra  Dulce  pergunta  se  os  membros  aprovam  o  documento:  LEVANTAMENTO  da  PSR  2021?
APROVADO.  5 -  Termo de manisfestação de Interesse,  e do Selo que certifica a adesão da Nota
Técnica Conjunta – Alimentos à PSR: Certificando a manifestação de interesse. Sra Dulce enviará a nota
técnica.  E que os  COMSEAS poderão  acompanhar.  Sr.  Rafael  falou que no Estado não são todos os
municípios  que  tem  CONSEA,  Sra  Dulce  disse  que  a  idéia  dos  COMSEAS  municipais  é  para  dar
informação para o Estado. Sra Maria Isabel falou que a adesão ao SISAN é voluntária, se não aderir o
município tem que criar o seu papel no SISAN, quem faz a pressão é o Ministério Publico, e que muitos
municípios estão aderindo em função da pressão do M. P. Falou também que o Brasil voltou aos índices de
2003/ 2004, em diferenças sociais devido às pandemias; e que realmente o CONSEA/PR quem acolhe é a
SEAB e que o Paraná tem 20 CORESANS; e que ela representa o município de Ponta Grossa, que faz
pressão  para  que  os  municípios  tenham  locais  de  combate  a  fome,  é  uma  forma  de  incentivar  os
municípios, disse que o Paraná é o Estado com o maior número de CONSEAS no país, que faz muito nessa
função através dos trabalhos  locais dos municípios.  Dulce pergunta como é visto nos municípios  esse
trabalho? Raphael  falou que mais ou menos, na Secretaria de Assistência Social é mais ou menos, e nas
outras  muito  timidamente.  Sra  Dulce  fala  que  a  idéia  é  que  os  CONSEAS  municipais  e  regionais
acompanhem a implantação da NOTA TÉCNICA CONJUNTA – SOBRE A ALIMENTAÇÃO PSR, nos
municípios. Falou que  o CEAS é com as questões do frio e do acolhimento; o CONSEA é questão da
alimentação, falando sobre a nota técnica conjunta nutricional. A ideiae que os municípios que aceitarem o
termo de manifestação de interesse, receberá um Selo De Interesse nos moldes de Certificação do Estado
que será entregue pelo Secretário Ney Leprevost. Sra Maria Isabel, diz que quanto á responsabilidade do
CONSEA não problemas de aceitar, e que tudo isso já está dentro dos compromissos do CONSEA, o
município que não tiver conselho municipal passa ser prioridade da SEAB. Sr. Raphael agradece e não vê
problemas em consentir sobre o Termo de Manifestação de Interesse, da Nota Técnica Conjunta. Sra Dulce
insiste em saber o que os demais municipios acham do Termo de Manifestação de Interesse? Pede para se
manifestarem. Sra Dayse de Foz do Iguaçú diz que que está disponível e aceita; r. Roger de Umuarama
também acha muito positivo. Sra. Dulce agradece por aceitarem a prosposta em prol dos mais vulneráveis e
pessoas que passam fome nas ruas do Estado, e dos municípios. Sra. Dulce convida todos os municípios a
aderi rem a essa proposta e fazer a implementação de forma intersetorial. Sra Nazaré do Instituto O Bom
Samaritano de Cornélio Procópio, comenta que é muito válido esse documento e aceita. Sra Dayse fala que
é uma contribuição coletiva. Sra. Dulce comenta que os municípios têm tudo a ver com isso, é um esforço
conjunto  e  agradece  á  todos  os  membros  dos  conselhos  que  participaram  e  estiveram  junto  nessa
construção da nota técnica. Sr. Alexsan Góes, Conselheiro do CEAS, esta chegando agora no CIAMP, Sra
Dulce irá passar para ele a nota técnica pois não esteve junto na construção, enviará para ele a íntegra da
nota  técnica  para  ter  conhecimento;  ele  deixou  seu  celular  -44-99872-0479  e-mail-
alexsan_goes@outlook.com. Sra Dulce  pergunta se  Ele quer  comentar;  Ele  disse que já  acompanha o
município de Umuarama, sobre a alimentação adequada e esta participando ativamente na construção do
Restaurante Popular no município.  Aprovado o Termo de Manifestação de Interesse, da Nota Técnica
Conjunta,  com 10 votos á favor - votos de Rafael,  Franciele,  Alexan, Eliane,  Eloise,  Patrícia,  Amelia,
Carlos, Maria Isabel, Nazaré, Aprovado. Será visto uma data para o lançamento oficial da nota técnica. Sra.
Patricia argumenta que o quanto antes melhor. Sra. Dulce fala que a reunião será online pelo yotube. Sra.
Nazaré acha interessante fazer o quanto antes. Sra Dulce pergunta se mais alguém quer se manifestar, ela
irá ver a sala e marcar a data para fazer a live no youtube do SEJUF. Sr. Roger pede para que seja passado o
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termo de manifestação por email ou whats. Sra. Dulce pergunta se Umuarama tem interesse, Ele responde
que sim. Sra. Dulce comenta que os municípios que fizerem adesão à Nota Técnica Conjunta – Alimentos à
PSR, e assinarem o Termo de Manifestação de Interesse, receberão um selo , certificando sua adesão.Todos
concordaram com o lançamento da nota técnica com 2 possíveis datas para a live. Sr. Carlos Umberto se
manifesta á favor, e aguarda o quanto antes a data do lançamento. Por unanimidade, o pleno decidiu que o
lançamento  da  Nota  Técnica  Conjunta  –  Alimentos  à  PSR, deverá  acontececer  na  data  mais  próxima
possível. Sra. Dulce apresenta a Srta. Eloíse, que está fazendo parte desse Comitê, na parte da Secretaria
Executiva,  ficará com a gravação e será a relatora do CIAMPRua/PR. Eu Amelinha continuarei como
membro do Comitê, estarei agora no CEIM, trabalhando com os migrantes e refugiados, fico á disposição
de todos. Sra Dulce e membros agradecem todo o trabalho que a Amelinha desenvolveu na Secretaria
Executiva do Comitê e dão às boas vindas à Sra. Eloise. E não tendo mais nada a relatar encerramos esta
memória. Deus abençõe a todos. Esta memória foi aprovada, na reunião ordinária de 10 de agosto de 2021.
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