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Ata da Assembleia Geral Ordinária Associação Filantrópica Casa do Caminho 
Francisco de Assis de lbitinga. Aos dois (02) dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezoito (2018), às dezessete horas, na sede social localizada à Rua: Idúlia da Costa Villela, 

425 - Residencial Jardim Pacola, realizou-se a Reunião Ordinária da Associação Filantrópica 
Casa do Caminho Francisco de Assis de Ibitinga onde de início a senhora Letícia Marrone de 
Souza leu uma mensagem sobre a Caridade de Francisco Cândido Xavier. Em seguida foi lida 
a Ata da Reunião anterior sendo aprovada por todos. Dando continuidade a presidente, 

senhora Claudepice Xavier Borali, fez o cálculo do quorum para a instalação da Assembleia, 
agradeceu a presença de todos e passou à Pauta dos Trabalhos: 1 - A senhora presidente 
explicou que a entidade comemora os aniversariantes do mês com uma festinha para as 
crianças, sempre na última sexta-feira do mês, pois acreditamos que algumas crianças não têm 

outra oportunidade de fazer esta festa em casa. Então pedimos doação de um bolo de 3 kg e 

precisa ser dois, um para a turminha da manhã, outro para a turma da tarde. Explicou que já 
temos o calendário com as data pré-definidas e pediu a colaboração dos senhores diretores. 
Todos dissen~m que poderão doar se precisar é só comunicar; II- Os senhores da Associação 
CANELA vão fazer um almoço no dia 11/03/18 no Clube Andreza com valor de R$ 50,00 
fora as bebidas e estão nos convidando e oferecendo os convites; III - Precisamos pensar em 
melhorar o Cardápio do nosso Almoço Solidário que será no dia 16/09/18. Pediu então que os 
diretores fizessem algumas sugestões. Após algumas ideias fica decidido que vamos pedir 
uma reunião com os amigos dos CANELAS para tentar mudar alguma coisa; IV- O Governo 
do Estado acabou com o Programa da Nota Fiscal Paulista, e vai fazer muita falta para nós, 

então precisamos pensar em pequenas ações para repor esses recursos. No ano passado 
recebemos quase 37.000,00; Uma destas pequenas ações pode ser o Bazar. Por exemplo: O 
resultado do 1 º Bazar de Roupas Usadas foi de R$ 1.963,55 em 4 dias (02/02; 03/02; 15/02; 
16/02). Agradecimentos especiais a todos que doaram e ajudaram nas vendas. A experiência 
foi muito boa e precisamos planejar o próximo visto que ganhamos todas as roupas. Não 
vendemos tudo, guardamos as melhores para o próximo bazar e vamos continuar pedindo 
mais doações; Em 2017 fizemos a is Feijoada Solidária onde a senhora Juliana Ap. Belter 
Ferreira e o senhor Amadeu Gustavo Dotti preparam 73 feijoadas com preço de R$ 15,00 
cada e tivemos um lucro líquido de R$ 745,00. Se conseguirmos vender: 150 feijoadas com 
valor unitário de R$ 20,00, seria uma média de R$ 2.000,00 de lucro. Para isso cada diretor 

precisaria vender 10 feijoadas e a Juliana precisará de ajuda, pois é uma quantidade grande. A 

presidente perguntou aos diretores se achavam que deveríamos programar e eles disseram que 
poderíamos deixar para resolver na próxima reunião; Fomos convidados a participar do 4° 
Arraiá de Rua promovido pela empresa "Marilda Aviamentos". Será no dia 16/06/18 sábado 
em frente da Igreja Matriz. Podemos vender lanche de pernil, refrigerantes, cerveja, água e 
suco. Se resolvermos participar será preciso ganhar paleta de porco nos açougues e 
supermercados para ter um lucro, pois sem as doações o lucro será muito pequeno. Pensamos 
que dá para vender aproximadamente 500 lanches. Vamos precisar de aproximadamente 40 
kg de paleta. Também vamos precisar de uma equipe para: Montar a barraca e decorar, 
vender e desmontar a barraca e guardar tudo na Casa do Caminho no final. Os diretores 

disseram que deveríamos participar sim e vamos entrar em contato com os responsáveis pelo 
evento; V- Elaboramos algumas ideias sobre o "Selo Empresa Amiga da Criança". O 
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Programa é bem detalhado e precisa ser preparado com muita atenção. A senhorita Solange 
Ap. Machado fez uma breve explanação e apresentou algumas opções de arte para o selo. 
Após alguns comentários dos diretores a entidade deverá encaminhar as sugestões para a 

gráfica para preparar o material que será entregue posteriormente. Após algumas 
considerações finais a senhora Claudenice Xavier Borali agradeceu a presença de todos e 
encerrou a re_união·. Nada mais havendo a tratar, eu secretária, lavrei a presente ata que depois 

de lida e achadà conforme, vai assinada por mim e pela presidente. Ibitinga/SP, 02 de março 
\ 

de 2018. 

~j,.~ 
Claudenice Xavier Borali 

Presidente 
Thaine Barbui Lucínio 

l3 Secretária 
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