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ATA DA 9ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA –  DO CMAS/AT –  
30/08/2013 – POSSE NOVA GESTÃO E NOVA DIRETORIA 

 

Aos trinta (30) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e treze (2013), na sala 

de reuniões do Centro Administrativo da Cachoeira, sito a Rua Mauricio Rosemann 

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

Paraná, às quatorze horas (14h) em primeira chamada e às quatorze horas e trinta 

minutos (14h30m) em segunda chamada, realizou-se a nona 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 

diplomação do novo colegiado. A entrega dos diplomas de conselheiros foram 

realizadas pela presidente da atual gestão, senhora Simone Stedile, com diplomas 

emitidos pela Secretaria Executiva dos Conselhos. Foram entregues diplomas aos 

titulares e suplentes do segmento governamental, e a cada instituição da sociedade 

civil eleita na última conferência municipal. Portanto, conforme ata da X Conferência 

Municipal de Assistência Social de Almirante Tamandaré, realizada no dia 

primeiro de agosto de dois mil e treze, o Conselho Municipal de Assistência Social, na 

gestão de dois mil e treze a dois mil e quinze (2013/2015), passa a ser composto por: 

Segmento Governamental - MEMBROS TITULARES: Simone Sinira Stedile, Célia 

Aparecida Czorne Ziliotto, Francislaine Oliveira Amaral, Roni Ferreira dos Santos, Ana 

Cristina Carvalho. MEMBROS SUPLENTES: Ligia Viviane Stanke Scandelari, Tatiane 

Cristina Sbalqueiro, Neusa Maria Rose, Ezequiel Tadeu Borges, e Denise Costa 

Taborda. Segmento Não Governamental – Sociedade Civil, conforme eleitos na citada 

conferência é: APMI – Associação de Proteção a Maternidade e Infância, 

Associação de Moradores Vila Grécia, Jocum – Monte das Águias, Casa do 

Caminho, CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida, e neste momento tomam 

posse como representantes Titulares e Suplentes: representantes titulares: APMI – 

Associação de Proteção a Maternidade e Infância: Áurea Maria Marodin, Associação 

de Moradores Vila Grécia: Vilmari do Carmo dos Santos Martins, Jocum – Monte 

das Águias: Juliane Andrade da Silva Ferreira, Casa do Caminho: Raquel Iansen, 

CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida: Flávio Roberto Lemos. Membros não 

governamentais SUPLENTES: APMI – Associação de Proteção a Maternidade e 

Infância: Ângela Araújo, Associação de Moradores Vila Grécia: Edmundo Braz, 

Jocum – Monte das Águias: Juliana K. Taniguti Aben, Casa do Caminho: Rui Ilírio 

Kessler, CRAVI – Casa de Recuperação Água da Vida: Ely Regina Franceschi 

Lemos. Todos estes serão devidamente publicizados através da resolução deste 

conselho, de número trinta e seis de dois mil e treze (36/2013), publicada no jornal de 

atos oficiais deste município e devidamente arquivada na sede deste conselho. Na 
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sequencia foi realizada a leitura da ata da Décima Conferência Municipal de 

Assistência Social, que ocorreu no dia primeiro de agosto de dois mil e treze 

(01/08/2013), sendo aprovada sem ressalvas e posteriormente assinada, ficando para 

registro que o secretario informou que o livro ata deste conselho foi encerrado com a 

ata da sétima reunião do CMAS, de vinte e seis de julho de dois mil e treze, sendo 

que se dará inicio a um novo livro ata. Após breves comentários sobre a conferencia, 

e o resumo aspectos positivos e negativos, o secretario informou a todos da 

necessidade de recomposição da Diretoria Executiva, tendo em vista que a nova 

gestão, para manter a alternância entre os segmentos, será do segmento não 

governamental, e a vice-presidência governamental. Para o cargo de presidente do 

CMAS, se candidataram duas instituições, a saber: CRAVI – Casa de Recuperação 

Àgua da Vida, na figura de seu representante, o psicólogo Flávio Roberto de 

Almeida Lemos, e JOCUM – MONTE DAS AGUIAS, na figura de sua representante, 

a administradora senhora Juliane Andrade da Silva Ferreira, sendo que a CRAVI 

recebeu dos conselheiros titulares presentes seis votos, e a JOCUM recebeu um 

voto, e, portanto, foi eleito pela maioria dos votos a Instituição CRAVI – Casa de 

Recuperação Água da Vida, na figura de seu representante titular, senhor Flávio 

Roberto de Almeida Lemos, portador do documento de identificação RG número 

7.510.586/0/PR, eleito como novo presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Almirante Tamandaré, para a gestão de dois mil e treze a 

dois mil e quinze. Para a vaga de vice-presidente, por aclamação, foi eleita a 

conselheira governamental senhora Simone S. Stedile, portadora do documento de 

identidade RG número 4.198.778-2/PR. E para complementar a diretoria executiva, 

como primeiro secretario executivos do conselho, foi eleito por aclamação o 

conselheiro governamental e gestor público, senhor Roni F. dos Santos, portador do 

documento de identidade RG número 5.860.397-0/PR, e para segundo secretário 

executivo, também por aclamação, a conselheira e assistente social senhora Célia 

Aparecida Czorne Ziliotto, portadora do documento de identificação RG número 

6.372.410-6/PR. Todos os membros da diretoria executiva serão devidamente 

publicizados através da resolução deste conselho, de número trinta e sete de dois mil 

e treze (37/2013), publicada no jornal de atos oficiais deste município e devidamente 

arquivada na sede deste conselho. Em sequencia foi apresentado o resumo 

apresentando do Plano Plurianual para o exercício de dois mil e quatorze a dois mil e 

dezessete, com os valores financeiros apresentados pelo Departamento de 

Contabilidade, para analise e aprovação deste conselho. Após analise pelos 

conselheiros presentes, e amplo debate, foi devidamente aprovada pela plenária, 

sendo que a conselheira Juliane mencionou que o ideal relativo a estes documentos 

mais extensos e contábeis, que possam ser enviados por email para analise mais 

detalhada, e posterior acompanhamento, fato que a plenária corroborou, e também 

mencionou a importância da estabilidade nos planos, pois a gestão muda a cada 
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quatro anos, mas a sociedade civil sempre permanece, então a parceria entre os dois 

segmentos é muito importante. Também a documentação para inscrição da APMF da 

Escola Municipal José Antoniacomi foi apresentada e distribuída a plenária para 

análise e parecer, pois está pleiteando a inscrição no Projeto do Sesc Mesa Brasil, e 

necessita da certificação. Após analise a plenária aprovou a inscrição, e 

posteriormente será emitido um certificado de regularidade. O secretario mencionou 

que em contato com a Assistente social do projeto Mesa Brasil, foi mencionado que 

pode haver uma certificação de outro conselho, e entre os mais adequados, o 

secretário mencionou que há o de Segurança alimentar (CONSEA), e o de Educação, 

que estão mais aptos a certificar as APMF’s. o conselheiro pediu que este assunto 

seja analisado posteriormente, fato acordado por todos. Também relativo aos dias de 

reunião ordinária foi aprovado a continuação do atual, ou seja toda segunda quarta 

feira de cada mês,mas conforme indicação da conselheira Juliane, o horário da 

segunda chamada foi encurtado para quinze minutos após a primeira chamada e a 

conselheira Ana enfatizou a importância da pontualidade. Também o conselheiro 

Flávio sugeriu que as atas fossem remetidas por email, para leitura antecipada e 

apenas aprovação na reunião, fato a que o secretario analisará. Sem mais assuntos a 

tratar, às quinze horas e trinta minutos (15h30), 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.  
 
 
_____________________________________                  _____________________________________ 
  SIMONE S. STÉDILE – PRESIDENTE                               RONI F. DOS SANTOS – 1º SECRETÁRIO.                
  
 
_____________________________________                  _____________________________________ 
 ANA C.DE CARVALHO – GOVERNAMENTAL                    FLÁVIO R. ALMEIDA. LEMOS - CRAVI 
            SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. 
 
 
_____________________________________                  _____________________________________ 
CÉLIA A. C. ZILIOTTO – GOVERNAMENTAL                  JULIANE A. DA SILVA FERREIRA – JOCUM 
 
          MONTE DAS ÁGUIAS 
_____________________________________                  _____________________________________ 
LIGIA V.S.SCANDELARI – GOVERNAMENTAL                     ELY REGINA. F. LEMOS – CRAVI 
 
 
           
_____________________________________                  _____________________________________ 
FRANCISLAINE O. AMARAL – GOVERNAMENTAL       DENISE C. TABORDA – GOVERNAMENTAL 
          SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 
 
 

_____________________________________ 
LUCÉLIA SANTOS – COMUNIDADE 


