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ATA DA 5ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA –  
DO CMAS/AT – 14/05/2014 –  

 

Aos quatorze (14) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e quatorze (2014), no 

auditório do Centro Administrativo da Cachoeira, sito a Rua Mauricio Rosemann 

número quinze (15), Bairro Cachoeira, município de Almirante Tamandaré, Estado do 

Paraná, às nove horas (09h) em primeira chamada e às nove horas e quarenta 

minutos (09h40m) em segunda chamada, realizou-se a quinta reunião Plenária, de 

caráter ordinário, de dois mil e quatorze do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS do município de Almirante Tamandaré, estado do Paraná. A reunião teve 

presidência do Sr. Flávio Lemos, presidente do conselho, sendo secretariado pelo Sr. 

Roni Santos, primeiro secretário executivo do conselho, e estando presentes os 

conselheiros conforme lista de presença devidamente assinada e arquivada , sendo 

que a conselheira Raquel Iansen e Simone Stedile justificaram suas ausências 

antecipadamente, e tendo inicio com a leitura da ata de quinze de abril de dois mil e 

quatorze (15/04/2014), sendo aprovada sem ressalvas e devidamente assinada. 

Prosseguindo com a pauta, o secretario explanou sobre um recurso federal que foi 

encaminhado para o município, caso este deseje assinar o termo de aceite, que é o 

COFINANCIAMENTO FEDERAL PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS – PETI – Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme as Resolução CNAS (nº 10/2014 de 

15/04/2014) e Resolução CIT (nº 01/2014 de 19/03/2014 anexos) no valor de oito mil e 

trezentos reais mensais (R$ 8.300,00) devido ao porte de nosso município. Sendo 

posto em votação, a Plenária por unanimidade aprovou que o município assine o 

TERMO DE ACEITE  DE COFINANCIAMENTO FEDERAL – AÇÕES 

ESTRATÉGICAS – PETI,  e este será encaminhado via Secretaria Municipal da 

Família para o MDS, e será devidamente divulgado e publicizado através das 

Resoluções CMAS de número doze de dois mil e quatorze (CMAS nº 12/2014), 

devidamente publicada no jornal “Diário Oficial dos Municípios do Estado do 

Paraná”, e arquivadas na sede deste conselho. Na sequencia o secretario passou 

uma apresentação de slides sobre a Rede Sócio assistencial e a relação com o 

publico e privado, e explicando os três tipos de instituições que podem ser 

cadastradas no CMAS conforme a Tipificação Nacional. Após o secretario apresentou 

a documentação de três instituições para renovação do certificado CMAS, a saber 

CRAVI, APMI e NOSSO LAR, sendo após analise pela plenária todas aprovadas para 

a segunda etapa que é a visita. O presidente lembrou a ausência de alguns 

conselheiros de forma seguida, e solicitou que o secretario informasse as instituições 

para ficarem cientes que faltas sem justificativas são sujeitas, conforme regimento 

interno deste conselho a punições administrativas, fato que o secretario fará.  

Também relativo ao Regimento Interno, que o secretario gostaria de formar uma 

comissão para refazêr e atualizar face as necessidades atuais, o presidente achou 
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melhor, que fosse repassado um email para cada conselheiro e indagando qual 

gostaria de participar nesta comissão e na próxima reunião realizar a formação da 

referida comissão. Para encerrar a pauta, a instituição JOCUM – ALMIRANTE 

TAMANDARÉ, representada pelos senhores Gabriel, Alex e Jessé, passou a fazer 

uma apresentação em slides sobre o tráfico Humano chamado “LIBERTODOS” e 

prostituição infantil e adulta, inclusive internacional, e salientou inclusive o período da 

Copa do Mundo como evento no qual se faz necessário estar alertas quanto a estes 

assuntos, tendo em vista que Curitiba é uma das Cidades Sedes. Também 

explanaram sobre muitos cursos que ministram, e inclusive a conselheira Célia 

afirmou que é possível fazer um intercambio para que as famílias em vulnerabilidade 

social inscritas no programa Família Paranaense possam aproveitar estes cursos. 

Após explanações, o secretario convidou os mesmos a passarem a apresentação no 

CMDCA, fato aceito pela equipe da Jocum. Sem mais assuntos a tratar, às dez horas 

e cinquenta minutos (10h50m), deu-se por encerrados os trabalhos que foram 

lavrados por mim, Roni Ferreira dos Santos, sendo assinado por todos os demais 

conselheiros e presentes abaixo, conforme lista de presença devidamente arquivada 

na sede deste conselho.  
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