ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS
No vigésimo quinto dia do mês de agosto de 2008, a Assembléia Geral Extraordinária da
Associação Serpiá esteve reunida na sede da Associação para sua reunião mensal ordinária.
Estiveram presentes os associados Aparecido Ferrari Rolim, Ingrid Cadore, Maria
Aparecida Luna Pedrosa, Regina Célia Titotto Castanharo, Flávia Maria de Paula Soares,
Cristine Soares Pires, Fabiana Sarturi, Mario Pedrosa, José Geraldo Lopes de Noronha,
Agnaldo Castanharo, Humberto Cabral, Adriana Grubba de Oliveira, Marcos Aurélio de
Lima, o presidente do Conselho, Hélio Cadore, e os convidados: Cely dos Santos Lima e
também o secretário Rafael Riva Finatti. Os associados Paula Andrea Cordova, Suely do
Rocio Kosiak Poitevin, Jandira Sant’Ana Taborda, Maurílio Leopoldo Schmitt, Verônica
Fleith, Cezar de Faria Lemos, Maria Karine Baggio Vicelli e Angeli Savi fizeram-se
representar por procurações devidamente outorgadas.
O presidente do Conselho Deliberativo abriu a assembléia colocando em discussão a ata da
reunião anterior, a qual foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
Então informou à assembléia que o item seguinte da pauta, atualização do Estatuto, cuja
proposta de alteração já havia sido aprovada pelo Conselho Deliberativo, se fazia
necessária por duas razões: 1) – Aperfeiçoar a redação de algumas partes do Estatuto cujo
texto continha imperfeições de ordem ortográfica e gramatical. 2)- Era necessário alterar o
artigo 23 para diferenciar associado fundador, que não contribui, de associado categoria
contribuinte, que deve fazer contribuição financeira ininterrupta, para poder postular cargos
de Presidente e Vice Presidente da Serpiá. Além disso, é proposta a redução do tempo de
contribuição de cinco para três anos. Ressaltou que para alterar esse artigo é necessária a
concordâcia de 2/3 de todo o associado, conforme prevê artigo 17 parágrafo único do
Estatuto social. A seguir o Sr. Hélio solicitou ao conselheiro e advogado revisor do Estatuto
Dr. Marcos Aurélio de Lima que apresentasse aos presentes as alterações propostas. O
Conselheiro leu todos os itens alterados, apoiado em retro projeção e deu oportunidade a
que cada associado se manifestasse. Após terem sido respondidas todas as indagações, o
presidente submeteu o estatuto com o novo texto à Assembléia, que o aprovou por
unanimidade.
No item seguinte da pauta foi lida pelo Presidente carta da conselheira Tamara Silveira
Valente que pede seu desligamento do Conselho, por razões de ordem pessoal, ligada a
atividades da UFPR. O Presidente agradeceu à Conselheira que se retira, pela contribuição
que ofereceu à SERPIÁ, tanto no Conselho como na parceria que existe com a UFPR, a
cujo quadro docente Tamara pertence e passou a palavra para Maria Aparecida Pedrosa que
sugeriu um nome para preencher a vaga deixada por Tamara. É Regina Castanharo, que
também pertence ao corpo docente Universidade Federal do Paraná e que antes havia sido
Coordenadora Executiva da Associação SERPIÁ. A indicação foi aprovada por
unanimidade pela Assembléia e, com isso fica preservada a proporcionalidade de pessoas

da área técnica, conforme prevê artigo 21, parágrafo único. A nova conselheira usa da
palavra para expressar seu agradecimento por essa indicação. Para Hélio, quando
coordenadora, Regina teve importância fundamental na transição pela qual a SERPIÁ
passou ao longo do ano de 2007 e por isso está capacitada para exercer o papel de
Conselheira, com qualidade.
Em assuntos gerais, Maria Aparecida Pedrosa, informou foi procurada por uma professora
da Universidade Estadual de Londrina que a consultou sobre a possibilidade de a SERPIÁ
estabelecer uma parceria de trabalho com um grupo de pessoas para iniciar um projeto com
características semelhantes ao desenvolvido pela SERPIÁ naquela cidade. Foi então
solicitado à Conselheira que reunisse mais dados sobre essa proposta para que o Conselho
pudesse melhor avaliar as possibilidades dessa parceria e em que condições, posto que a
entidade parceira entre outras coisas deve compartilhar da filosofia e princípios da SERPIÁ
Ingrid Cadore pontua que é um convite que honra muito o trabalho desenvolvido pela
equipe SERPIÁ, uma coisa extraordinária para pouco tempo de trabalho. Para José Geraldo
Noronha, a sugestão é que se dê continuidade às conversas e que o Conselho possa dar um
parecer definitivo sobre essa situação.
Hélio enfatiza a renovação da parceria para estágio com estudantes entre a SERPIÁ e a
empresa Embafort, de Humberto Cabral, membro do conselho fiscal. Este pede a palavra
para justificar sua ausência nas reuniões dos últimos meses e ratifica sua admiração pelo
trabalho realizado pela Associação.
O terceiro ponto dos assuntos gerais é a iniciativa de uma parceria com o Hospital Pequena
Príncipe para a realização de um curso de Brinquedoteca Hospitalar. Haverá uma reunião
com a diretoria do Hospital para firmar essa parceria, no próximo dia 27/09. Agnaldo
Castanharo destaca que é importante a SERPIÁ estudar aspectos para a certificação nos
cursos que promove. A idéia é avançar nas discussões a respeito do tema.
Como último assunto, o Presidente solicitou a participação dos presentes para a
constituição de um grupo de trabalho que elaborasse Regimento Inter, previsto no Estatuto.
Marcos Aurélio de Lima se dispõe a participar do grupo de trabalho que adequará o
regimento interno produzido pelo secretário executivo Rafael Finatti e pelas voluntárias
Letícia Neves e Graziela Bruccoli. Hélio propôs o desafio de o Conselho e aprovar esse
regimento ainda neste ano.
Findados os assuntos, o presidente do Conselho Deliberativo agradeceu aos presentes e deu
por encerrada a Assembléia Geral Extraordinária da SERPIÁ.
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