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ATA DA 7ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA –  

DO CMAS/AT – 26/06/2014 –  
 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de junho (06) 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 trinta minutos 

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

extraordinário, 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 

Sra. Simone Stedile, em virtude das férias do primeiro secretário executivo do 

conselho e ausência justificada da segunda secretária, e estando presentes os 

conselheiros conforme lista de presença devidamente assinada e arquivada. Iniciando 

a pauta de convocação, o assunto era sobre um parecer para contratação de empresa 

para ministrar os cursos através da Secretaria Municipal da Família e 

Desenvolvimento Social, e seus equipamentos. Após analise da plenária o parecer foi 

favorável ao processo de contratação de empresa para ministrar cursos, através 

dos trâmites legais, para cursos como manicure, pedicure, grafite, hip-hop entre 

outros, a serem administrados nos equipamentos da Secretaria Municipal da Família e 

Desenvolvimento Social, como os CRAS por exemplo. O assunto seguinte estava 

relacionado com a aquisição de mais um veículo para o Programa Bolsa Família, 

através dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada – o IGD. Posto em analise 

e aprovação pela plenária, o assunto foi aprovado e o parecer favorável deste 

conselho para aquisição de um veículo automotor para uso da Secretaria 

Municipal da Família e Desenvolvimento Social nas atividades correlatas ao 

Programa Bolsa Família e Cadastro Ùnico, com o recurso disponibilizado 

através do IGD. O processo de aquisição obedecerá os trâmites legais para isto, 

através de licitação de menor preço. Como terceiro item da pauta, a assistente social 

e conselheira Tatiane apresentou para aprovação deste conselho o “Termo de Aceite 

Expansão e Qualificação do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Sócio Educativas em Meio Aberto de Liberdade 

Assistida (LA) Prestação de Serviço a Comunidade (PSC)”, que  após análise da 

Plenária foi aprovado, e será devidamente publicizado através da Resolução CMAS 

de número quatorze de dois mil e quatorze (14/2014), devidamente publica no 

“Diário Oficial dos Municipios do Estado do Paraná”, e arquivada na sede deste 

conselho. Na sequencia, foi apresentado pela Secretaria da Família a necessidade de 

contratação de uma empresa para aquisição  parcelada dos alimentos de panificação 

para eventos e reuniões, e também a contratação de empresa para fornecimento de  
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gêneros alimentícios de mercado parcelados. Após explanação da senhora Lilian, a 

plenária aprovou e deu o parecer favorável as duas contratações ou seja, a 

contratação de empresa para aquisição parcelada dos alimentos de panificação 

para eventos e reuniões da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento 

Social, e a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios de 

mercado parcelados, também para uso da Secretaria Municipal da Família e 

Desenvolvimento Social, ambos a serem pagos com recursos alocados dentre os 

repasses no Fundo Municipal da Assistência Social, e contratados dentro dos trâmites 

legais, e mediante licitação de menor preço.Sem mais assuntos a tratar, às dez horas 

e dez minutos (10h10m), deu-se por encerrados os trabalhos que foram lavrados por 

mim, Simone S. Stedile, sendo assinado por todos os demais conselheiros e 

presentes abaixo, conforme lista de presença devidamente arquivada na sede deste 

conselho.  

 
 
 
 
_____________________________________                  _____________________________________ 
    FLÁVIO R. ALMEIDA LEMOS - CRAVI                             SIMONE S. STEDILE - Governamental 
                Presidente Do CMAS                                              1º Secretário Executivo. 
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EZEQUIEL TADEU BORGES – Governamental               TATIANE C. SBALQUEIRO - Governamental 
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LILIAN DOMANSKI - SMFDS 

 
 


