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ATA DA 15ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA –  
DO CMAS/AT – 11/12/2013 –  

 

Aos onze (11) dias do mês de dezembro (12) 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 nove horas (09h) em primeira chamada e às nove horas e 

quinze minutos (09h15m) em segunda chamada, realizou-se a décima quinta reunião 

Plenária, de caráter extraordinário, 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 Stedile, vice-presidente do conselho, em 

virtude da ausência justificada do presidente, sendo secretariada pelo Sr. Roni 

Santos, secretário executivo do conselho, tendo inicio com o primeiro assunto da 

pauta a entrega pelo secretario da cópia do Regimento Interno do CMAS, para que 

todos possam colaborar com sua reforma, e secretario enfatizou que é muito 

importante a colaboração e aplicação de todos, e entregou também a todos uma cópia 

das Leis municipais de Criação do CMAS, bem como uma cópia em DVD de toda 

matéria do curso feito do SUAS, para que todos possam se inteirar mais tecnicamente 

dos assuntos pertinentes a este conselho. Também em sequencia foi repassado os 

extratos enviados pelo MDS (37/2013, 43/2013,58/2013,59/2013, 63/2013), que 

abrangem os repasses feitos a municipalidade, sendo repassado a todos conselheiros 

e presentes e vistados posteriormente. Também um telegrama indicando a 

possibilidade de repasses, mas nenhum pertinente ao uso por este município. O 

secretario passou então a explanar a todos a situação da conta corrente do Fundo 

Municipal de Assistência Social – FUMAS - , que ainda não foi formalizada devido a 

inúmeras exigências do Banco do Brasil, que o secretario tem levado toda a 

documentação pedida, e por último foram solicitadas inúmeros itens, que terão de ser 

analisados pelo departamento financeiro e secretaria de governo da Prefeitura, 

portanto, somente no ano que vem conseguiremos da continuidade a este processo, 

pois as solicitações feitas pelo Banco do Brasil são extensas, conforme demonstrado 

pelo secretario a todos presentes. Para conclusão, a conselheira Juliane enfatizou o 

programa “3 S” e divulgou a todos presentes, inclusive sobre capacitação para as 

ONG’s. Sem mais assuntos a tratar, às dez horas (10h), 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.STEDILE - GOVERNAMENTAL                    RONI F. DOS SANTOS –GOVERNAMENTAL  
VICE- PRESIDENTE DO CMAS – GESTÃO 2013/2015                               1º SECRETÁRIO 
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_____________________________________                  _____________________________________ 
      LIGIA STANKE - GOVERNAMENTAL                       RAQUEL IANSEN – CASA DO CAMINHO 
              SECRETARIA DA FAMILIA 
 
 
 
 
_____________________________________                  _____________________________________ 
 FRANCISLAINE O. AMARAL – GOVERNAMENTAL                   AUREA MARODIN – APMI 
         SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO                                
 
 
 
 
_____________________________________                  _____________________________________ 
 CÉLIA A. C. ZILIOTTO – GOVERNAMENTAL                          ANGELA E.ARAUJO – APMI 
 
 
 
 
_____________________________________                  _____________________________________ 
 ANA C. CARVALHO – GOVERNAMENTAL                   VILMARI C.M.SANTOS – ASSOC. V.GRÉCIA 
         SECRETARIA MUN. DA SAÚDE         
 
 
 
 

_____________________________________ 
JULIANE A.S.FERREIRA – JOCUM MONTE 

DAS AGUIAS 
          
COMUNIDADE: 
 
 
 
 

_____________________________________ 
FABIANA VIANA BENTO 

 
                        

 
 
 


