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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 
 

 

Data e horário  
 

No dia 29 do mês de julho de 2010, na sede da Apesan, à Rua Des. Westphalen, 1.315, 
conjunto 3 – Curitiba - PR, às 18h00min, reuniram-se os Conselheiros da Apesan que 
assinam o livro de presenças.  
 
Convocação 
  
As reuniões ordinárias do Conselho ocorrem na última quinta feira de cada mês. Também foi 
encaminhado e-mail no dia 27/07/2010 para todos os 21 conselheiros. 
 
Ordem do dia  
 
1. Criação do site da Associação; 
2. Plano de Ação para o 2º semestre de 2010. 
 
Deliberações tomadas  
 
Item 1: o Conselheiro Celso Thomaz apresentou proposta da empresa Eureka Publicidade e 
Propaganda, com as seguintes condições: R$ 2.800,00 (site) e R$ 450,00 (logomarca), com 
50% do pagamento na assinatura do contrato e o restante na entrega e aceitação dos 
trabalhos. 

Considerando que a empresa proponente está fazendo a atualização do site das fundações, 
demonstrou capacidade e conhecimento do assunto, além do valor relativamente baixo do 
serviço, o Conselho decidiu por unanimidade a autorização de sua contratação pela Diretoria 
Executiva   - sem necessidade de outras cotações – com apresentação de contraproposta 
para contratação conforme abaixo: R$ 3.000,00 pelos dois trabalhos (site e logomarca) com  
pagamento de R$ 1.000,00 na assinatura do contrato e 4 parcelas de R$ 500,00, sendo a 
primeira delas na entrega e aceitação dos trabalhos e as demais a cada trinta dias 
subsequentes. 

Item 2: ficou previamente agendada a realização de fórum de debate do Plano de Ação para 
o próximo dia 12 de agosto. A Diretoria Executiva se reunirá na próxima terça feira para 
delinear a operacionalização do evento. A Diretoria Executiva também fará análise da 
oportunidade de debate dos assuntos pertinentes, neste momento de campanha eleitoral, 
visto que um dos princípios fundamentais da Apesan é abster-se de qualquer participação 
político partidária. O posicionamento da Diretoria Executiva será comunicada aos 
Conselheiros por e-mail. 

Esta ata é cópia fiel do que consta do respectivo livro.  
 
Curitiba, 29 de julho de 2010. 
 
 
Antonio José de Pauli Cordeiro Domingos José Budel  
Secretário Conselho de Representantes Presidente do Conselho de Representantes  
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