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ATA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA –   
DO CMAS/AT – 13/03/2013 

 
 

Aos treze (13) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e treze (2013), 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 trinta minutos 

(09h30m) em segunda chamada, realizou-se a segunda reunião Plenária, de caráter 

ordinário, de dois mil e treze do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do 

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

Sra. Simone S. Stédile, presidente do conselho, sendo secretariada pelo Sr. Roni 

Santos, secretário executivo do conselho, tendo inicio com a apresentação da nova 

representante da Instituição APMI, senhora Aurea, que passará a compor este 

conselho, sendo dada as boas vindas deste. Também o secretario informou que a 

conselheira Rosilene justificou sua ausência por motivo de doença, e o conselheiro 

Ezequiel também infelizmente tinha um curso nesta mesma data, justificando sua 

ausência. Prosseguindo a reunião, foi lida a ata da última reunião, seis de fevereiro de 

dois mil e treze (06/02/2013), sendo aprovada e assinada sem ressalvas. Após o 

secretario passou a ler os nomes de todas as instituições que atualizaram seus 

registros no ano que passou, a saber: CRAVI – unidade de Tranqueira, Jocum – 

Monte das Águias, Nosso Lar Comunidade do Idoso, Casa do Caminho, Associação 

Evangélica Cristo Redentor – Projeto Dorcas, ACOMARAG (Associação Comunitária 

de Moradores e Amigos do Jardim Roma e Anita Garibaldi), APMF’s das escolas 

Bortolo Lovato, Coronel João Candido de Oliveira, Terezinha Elizabete Kepp e escola 

Ipê. Além destas também citou a APMI, Pastoral da Criança e Associação de 

Moradores da Vila Grécia, que fazem parte deste conselho, e convocou a todas as 

instituições para que possam renovar seus dados, conforme Resolução CMAS 

número dezessete de dois mil e doze, que convoca a todos a renovarem anualmente 

seus registros, no prazo de trinta de abril, apresentando Relatório de Atividades, Plano 

de Trabalho Atual, e declaração assinada pelo presidente comprovando que não 

houve mudanças na Diretoria e ou Estatuto da Instituição (ou em caso de mudanças, 

a cópia com as mudanças), e sugeriu a todos que juntos possam apresentar um 

requerimento simples solicitando a renovação, e se comprometeu a fazer um modelo 

de tal, sendo que após a apresentação destes itens e visita no local será emitido o 

Certificado de Regularidade de dois mil e treze para as mesmas. Ainda o secretario 

explicou brevemente o motivo de tantos documentação ser solicitada, a saber, que 

este ano teremos as eleições para compor o novo colegiado, e também é uma função 

deste conselho fiscalizar as instituições tipificados com de cunho sócio-assistencial 
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em nosso município, e em caso de eventual cobrança por outros órgãos, se faz 

necessário ter toda a documentação arquivada das instituições, para prestar contas. 

Os dados acima serão publicados por meio de resolução própria deste conselho, de 

número seis de dois mil e treze, sendo devidamente publicada no Jornal de atos 

oficiais deste município e arquivada na sede do CMAS. Na sequencia na pauta, foi 

repassado a todos os presentes a documentação apresentada pela Instituição 

JOCUM – MONTE DAS AGUIAS, a saber, o PLANO DE TRABALHO BIENAL, 

REQUERIMENTO DE ATUAÇÃO/RENOVAÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS, DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE E CÓPIA DA 

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO, para a emissão 

de sua Certidão de Regularidade deste ano, que foi analisada por todos os presentes, 

destacando que o plano de trabalho atividades gratuitas de cursos como de inglês e 

de reciclagem, dia da beleza, palestras informativas, clube de costura, artes 

esportivas e atividades culturais e de danças entre outros objetivos. Após analise foi 

aprovada pela plenária, e seguirá para o segundo passo que é a visita da Comissão 

de Visitas no local da instituição, e, posterior relato a plenária. Para registro ficou 

solicitado que a conselheira Raquel gostaria de fazer esta visita, e a conselheira Vilma 

mencionou as dificuldades que está tendo com sua associação, especialmente na 

parte de documentação, projetos, fato que foi sugerido que a mesma buscasse a 

ajuda e orientação do Departamento da Família, criado pela Secretaria Municipal da 

Família e Desenvolvimento Social para esta finalidade, orientar e ajudar as 

associações de moradores. Para finalizar a pauta, foi passada a palavra ao professor 

Gerson, diretor da Secretaria Municipal de Trabalho, que passou a mencionar alguns 

avanços relativos à sua pasta, que beneficiam socialmente as famílias 

tamandareenses, citando que agora os jovens e adultos que desejarem fazer suas 

inscrições para estágios no CIEE, podem realiza-las no Sine aqui mesmo em 

Tamandaré. Também explicou que como funcionam os estágios e o menor aprendiz, e 

enfatizou que a partir dos dezessete anos todos podem fazer qualquer estágio. O 

professor Gerson enfatizou que a secretaria conseguiu trazer o programa PRÓ-

JOVEM, e inclusive estão com as inscrições abertas, sendo um programa com verbas 

estaduais e federais, que ministra cursos gratuitos, pagando o transporte ate o curso, 

alimentação, camisa e material escolar grátis, e encaminhando as pessoas para o 

serviço, sendo noventa vagas para nosso município, para jovens de dezoitos a vinte e 

nove anos, que ainda recebem uma bolsa auxilio no valor de cem reais mensais, 

sendo cursos para pessoas sem registro na carteira, sendo ministrados no Centro da 

Juventude. Também como aspecto positivo da administração, o professor mencionou 

que também esta sendo traçada uma parceria com o sistema “S” ou seja, sistema que 

abrange escolas como SENAI, SESC, SENAC, SESI, para que possam administrar o 

prédio que está sendo construído na vila Grécia, e assim ministrar inúmeros cursos a 
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nossa população, com as escolas técnicas, ajudando assim a manter o projeto 

anterior de uma escola técnica, que custará cerca de cem mil reais por mês apenas 

em manutenção, valor este que poderá ser bancado por estas instituições. Também 

foi realizada uma parceria com a empresa KABEL, para que esta abra cerca de 

cinquenta vagas para as pessoas que fizerem seus cursos neste sistema, e segundo 

o senhor Gerson, muitas outras parcerias virão, visando melhorar e dar uma condição 

de vida mais digna as pessoas em nosso município, não apenas tratando o lado 

social, mas ajudando estas pessoas a progredirem e terem uma boa qualidade de 

vida. Ainda foram distribuídos aos presentes folders e informações sobre o programa 

PRO JOVEM. Sem mais assuntos a tratar, às onze horas (11h), 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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