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ATA DA 4ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA –  
DO CMAS/AT – 15/04/2014 –  

 

Aos quinze (15) dias do mês de abril (04) 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 quinze minutos 

(09h15m) em segunda chamada, realizou-se a quarta 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 justificou sua ausência antecipadamente, e tendo 

inicio com a leitura da ata de doze de março de dois mil e quatorze (12/03/2014), 

sendo aprovada sem ressalvas e devidamente assinada. Prosseguindo a pauta, a 

assistente social Tatiane Sbalqueiro passou a apresentar e explanar o “PLANO 

PLURIANUAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 2014 – 2017”, elaborado 

pela técnica, com os seguintes pontos principais: Identificação, Histórico cultural e 

sócioecômico de Almirante Tamandaré, diferenças e vulnerabilidades territoriais, 

apreciação preliminar sobre a incidência de violações e direitos e sua distribuição 

territorial, hierarquização de prioridades, a rede socioassistencial e os projetos, 

programas e serviços, diretrizes e detalhamento das ações estratégicas e metas para 

o quadriênio (2014-2017), resultados e impactos esperados, financiamento, 

monitoramento e avaliação, e referencias bibliográficas. Salientamos que o secretario 

por email já havia enviado o respectivo plano para todos os conselheiros, para uma 

analise antecipada, para sugestões e ou correções que julgassem necessárias. Após 

analise pela plenária, o respectivo plano foi aprovado por unanimidade pela plenária e 

será devidamente divulgado e publicizado através da Resolução CMAS de número 

oito de dois mil e quatorze (CMAS nº 008/2014), devidamente publicada no jornal 

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

conselho. O presidente ficou com uma cópia impressa do referido plano citado acima. 

Também foi mencionado sobre o curso da Escola de Governo, que estava disponível 

a todos os conselheiros, sendo que o presidente afirmou que não pode realizar a 

inscrição, e o secretario se comprometeu a remeter uma cópia escrita do material de 

apoio, e enviar aos outros conselheiros cópias digitais, e qualquer matéria de apoio 

que os conselheiros achem ser necessária poderá ser solicitada ao secretario que terá 

prazer em fornecer digitalmente. O presidente salientou a importância de o colegiado 

ter as “câmaras temáticas”, comissões específicas com a participação de todos os 

conselheiros nas diversas comissões, para que todos conselheiros tenham a 
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oportunidade de participar de alguma comissão. Inclusive a conselheira e técnica 

Tatiane enfatizou que pode ser elaborado uma comissão para ajuda-la na elaboração 

do “Plano Federal de Assistência Social 2014”, sendo neste ato que se prontificaram a 

ajuda-la a conselheira Célia, o presidente Flávio, a conselheira Auréa, e a conselheira 

representante da secretaria de Educação Franciele, que se reunirão no dia vinte e 

nove próximo para dar inicio as atividades juntamente com a técnica. Para próxima 

reunião ficou acordado ainda a escolha da comissão temporária para revisão de 

nosso Regimento Interno. Na sequencia, o secretario juntamente com a comissão de 

visita apresentou o relatório e documentação das seguintes instituições: Comunidade 

Solidária da Amizade – COMSOL, Jovens Com uma Missão - Jocum Monte das 

Águias, e Província Brasileira da Congregação das Irmãs da Caridade de São Vicente 

de Paulo – Projeto Mulheres Artesãs Salvando Vidas. A plenária analisou o 

relatório das visitas de cada instituição e ouviu o relato apresentado das visitas, e 

sendo assim resolveu por unanimidade aprovar a renovação das três instituições já 

citadas, e será devidamente divulgado e publicizado através das Resoluções CMAS 

de número nove, dez e onze de dois mil e quatorze (CMAS nº 009,010,011/2014), 

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

Paraná”, e arquivadas na sede deste conselho. Sem mais assuntos a tratar, às dez 

horas e trinta minutos (10h30m), 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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