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ATA DA 8ª REUNIÃO – 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01/08/2013 

 

Ao dia primeiro (01) dia do mês de agosto (08) do ano de dois mil e treze (2013), no 

Centro de Convenções Edson Dalke, sito a Rua Raquel Cândido de Siqueira número 

quinhentos e trinta e três (533), no Centro, município de Almirante Tamandaré, Estado 

do Paraná, às oito horas e trinta minutos (08h30m) iniciou-se a Décima Conferência 

Municipal de Assistência Social do município de Almirante Tamandaré, realizada pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do município de Almirante 

Tamandaré, estado do Paraná. Teve inicio com o credenciamento dos delegados e 

convidados para a conferência, que teve o total de cento e treze pessoas (113), 

sendo destas cinquenta e oito delegados governamentais, já incluídos os delegados 

natos deste conselho, e cinquenta delegados não governamentais, já incluídos os 

delegados natos deste conselho sendo representados da seguinte forma: vinte e 

quatro (24) usuários do SUAS, oito (8) trabalhadores do Suas, e dezoito (18) 

representantes de entidades e ou instituições. O tema geral da conferencia era: A 

Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS. Após o credenciamento, que 

ocorreu normalmente sem qualquer transtorno, teve inicio a formação da mesa de 

abertura, que foi composta por: ilustríssimo prefeito municipal de Almirante 

Tamandaré e presidente de honra desta conferência, senhor Aldnei José Siqueira, a 

senhora Simone Sinira Stedile, presidente do CMAS, a gestora municipal de 

Assistência social e Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, 

senhora Ângela Aparecida Cúnico de Siqueira, ilustríssimo Chefe do Escritório 

Regional de Curitiba, da Secretaria Estadual da Família, senhor Ronaldo Zahid 

Salgado, o vice-prefeito e secretario municipal da saúde, senhor Antônio Claret, e 

ilustríssimo representante do Poder Legislativo, vereador Claudecir Tiriva, vice-

presidente da Câmara de Vereadores. Para menção, estava presente também a 

Técnica de Referência do Escritório Regional, a assistente social Zulmira Gomes, e 

posteriormente chegou também excelentíssimo Dr. Márcio, da quarta promotoria 

pública desta comarca. Neste momento executou-se o Hino Nacional e Hino de 

Almirante Tamandaré, cantado pela senhorita Thais Poss e acompanhamento 

musical dos componentes do Centro da Juventude, e após teve inicio os discursos 

da Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, senhora Simone Stedile, 

enfatizando parceria deste conselho com o município, e algumas realizações, e em 

seguida a secretaria municipal da família, senhora Ângela Siqueira mencionou alguns 

avanços desta, parabenizando todos os presentes, e o vice-prefeito, senhor Antônio 

Claret, também teve participação enfatizando as ações e dificuldades da área de 

Saúde no município, e ilustríssimo prefeito, senhor Aldnei Siqueira, enfatizando o 

apoio da prefeitura as ações sociais e as dificuldades de receita financeira de nosso 



 
 

Conselho Municipal de Assistência Social 
Município de Almirante Tamandaré 

Biênio 2011 – 2013 

2 

Centro Administrativo da Cachoeira - Rua Mauricio Rosemann, 15 – Cachoeira –Almirante 

Tamandaré/PR – CEP 83.504.440 - Fone: (41) 3699-8759 Roni - email:cmas@tamandare.pr.gov.br 

 

município, tendo como finalização o discurso do chefe do Escritório Regional de 

Curitiba, senhor Ronaldo Salgado, que entre outras coisas enfatizou a importância de 

realizar a conferencia. Após foi desfeita a mesa, para dar inicio a apresentação 

cultural de uma das instituições que fazem parte do CMAS, a Escola Ecológica, que 

apresentou expressão corporal e danças, com alunos da instituição. Enfim após teve 

inicio a leitura do Regimento Interno desta Conferência, que foi feito pelo senhor 

Roni Santos, secretario executivo dos conselhos sociais, e presidente da Comissão 

Organizadora. O Regimento foi devidamente aprovado, apenas com o 

questionamento das vagas para delegados não governamentais para a conferência 

estadual ser menor que dos governamentais, fato que foi explicado que é uma 

determinação do escritório regional. Em sequencia foi apresentada a senhora Neiva 

Silva Hack, do CEDEPS, que passou a realizar a palestra magna, tendo como o tema 

o tema da conferencia: A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO 

SUAS. Foi enfatizado que o objetivo principal da conferencia era avaliar o 

desenvolvimento das políticas publicas de assistência social e propor novas diretrizes 

para o aperfeiçoamento, buscando principalmente os avanços no Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS – e passou a discorrer sobre os temas das conferencias 

anteriores, a Base legal do SUAS, os direitos socioassistenciais, e por fim os seis 

eixos que serão discutidos, a saber: Eixo 1 – O cofinanciamento obrigatório da 

assistência social, Eixo 2 – Gestão do SUAS: vigilância socioassistencial, processo de 

planejamento, monitoramento e avaliação, Eixo 3 - Gestão do trabalho, Eixo 4 – 

Gestão dos serviços, programas e projetos, Eixo 5 – Gestão dos benefícios no  

SUAS, Eixo 6 – Regionalização, e após explanar cada eixo, concluiu por explanar 

como seriam os trabalhos da tarde. Encerrando-se assim os trabalhos da parte da 

manhã, foi feito intervalo para o almoço, que foi planejado para todos os presentes no 

restaurante Evíssima, pelo prazo de uma hora e meia. Após o almoço, foram 

formados os GRUPOS DE TRABALHO, um para cada eixo, para discussão do 

instrumental um, que foi preparado nas duas pré-conferencias realizadas. Na 

conclusão dos trabalhos, teve antes da apresentação dos resultados uma breve 

apresentação cultural do programa PETI – Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil, que foi um teatro de bonecos, apresentados pelas crianças. Na sequencia, na 

Plenária Final foram discutidos e aprovados as deliberações dos eixos, a saber: Eixo 

um: Cofinanciamento Obrigatório da Assistência Social: 1)Destinar recursos para 

facilitar o acesso e participação dos usuários e entidades sociais, nos fóruns, 

conselhos regionais e conferências municipais; 2)Fortalecer legislação específica para 

captação de recursos da iniciativa privada com a transferência de impostos através de 

incentivo fiscal ao Fundo Municipal de Assistência Social, como forma complementar 

de financiamento dos recursos destinados à efetivação da Política de Assistência 

Social (4%); 3)Priorizar recursos da LDO para construção e/ou revitalização de 
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imóveis próprios para o SUAS. Propostas novas de deliberação para o município: 

1)Garantir dotação orçamentária para Concurso Público dos trabalhadores do 

SUAS;2)Garantir serviços públicos de qualidade para jovens e adolescentes e todos 

os usuários da política pública nas áreas de Assistência Social, Educação e 

Saúde;3)Estabelecer canais de informação sobre os cursos e serviços oferecidos, 

estabelecendo canais diretos de comunicação com as escolas, redes sociais, jornais e 

demais mecanismos de comunicação. Eixo dois: Gestão do SUAS: Vigilância 

Socioassistencial, Processos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação: não 

houve deliberações passadas, apenas deliberações novas para o município: 

1)Concluir e complementar diagnostico social e analise situacional.2)Educação 

permanente dos profissionais técnicos exemplo: CRAS, CREAS e outros.3)Aumentar 

equipamentos para melhor atendimento da população. A partir da conclusão de um 

diagnostico social. 4) Vinculação de mais profissionais aos equipamentos para 

realização de busca ativa. 5)Ampliar a participação de Fóruns, conselhos, audiência 

publica e etc. Eixo 3: Gestão do Trabalho:1)Adequação dos espaços físicos tanto 

para os trabalhadores quanto para os beneficiários dos equipamentos existentes e 

implantação de novos equipamentos para atendimento a um numero mínimo exigido 

de habitantes. Propostas novas para o município: 1)Ampliação do quadro de 

trabalhadores do SUAS  efetivos através de concursos públicos, para 

complementação da equipe mínima de cada equipamento. 2) Criação de um plano de 

cargos, carreiras e salários especifico para os profissionais do SUAS deliberando pelo 

CMAS e encaminhado para câmara de vereadores para aprovação. 3) Criação de um 

comitê gestor formado por representantes do CMAS, Secretaria Municipal da Família 

e representantes de cada equipamento do SUAS e outros para elaboração de plano 

de capacitação, qualificação e educação permanente dos profissionais do SUAS. Eixo 

quatro: Gestão dos Serviços, Programas e Projetos: (Um) Implantar novos CRAS, 

(Dois)Implantar Centro dia-idoso, (Três)Programa de Proteção Habitacional, 

(Quatro)Generalizar o mapeamento das instituições relacionadas com a Assistência 

Social. Propostas novas deliberadas para o município: (Um)Produção e efetivação do 

diagnostico social para elaboração de Políticas Municipais. (Dois) Capacitação 

Profissional Continuada. (Três) Convênios para atender a população de rua. Eixo 

cinco: Gestão dos Benefícios do SUAS: não houve deliberações antigas, mas 

houve novas para o município: (Um)Garantir a sistematização dos atendimentos pelas 

entidades governamentais e não –governamentais. (Dois) Garantir reuniões 

intersetoriais com cronograma bimestral por meio de convocação via gestão com vista 

ao planejamento da gestão dos benefícios fiscalização e a busca de recursos 

Federais, Estaduais e Municipais. (Três) Pautar o tema “BENEFÍCIOS DO SUAS” em 

todos os grupos comunitários (escola, unidade de saúde, grupo de pais, gestante e 

outros). Eixo seis: Regionalização: (Um) Implantação de Casas de Passagens de 
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Atendimento a pessoa Idosa e adolescente em situação de risco. Deliberações novas 

para o município: (Um) Realizar um diagnóstico social para identificar as principais 

demandas consideradas no eixo regionalização. (Dois) Promover momentos de 

debates através de Fóruns intermunicipais para que os profissionais de diversas áreas 

discutam sobre a cotidianidade das principais demandas. (Três) Capacitação continua 

para os trabalhadores do SUAS realizada no mínimo 3 vezes no ano. (Quatro) Dar 

continuidade a criação de consórcios intermunicipais e/ou convênios para acolhimento 

das mulheres vitimas de violência. Na sequencia foram convocadas todas as doze 

instituições cadastradas no CMAS e regularizadas com sua documentação, conforme 

Resolução CMAS número vinte e cinco de dois mil e treze, a saber, (nome e número 

de cadastro): APMF Escola Municipal Bortolo Lovato – (20), APMF Escola Municipal 

Coronel João Cândido de Oliveira – (26), APMF Escola Municipal Ipê, – (10), APMF 

Escola Municipal Jardim Roma – 22, APMI - Associação de Proteção a Maternidade e 

a Infância – (11), Associação de Moradores Vila Grécia – (15), Casa do Caminho – 

(03), CRAVI - Casa de Recuperação Água da Vida – (08), Escola Ecológica Marcelino 

Champagnat – (07), Jocum Almirante Tamandaré – (28), Jocum Monte Das Águias – 

(23), Nosso Lar Comunidade do Idoso – (06), estando presente apenas seis 

instituições, a saber: APMF Escola Municipal Ipê, APMI - Associação de Proteção 

a Maternidade e a Infância, Associação de Moradores Vila Grécia, Casa do 

Caminho, CRAVI - Casa de Recuperação Água da Vida, Escola Ecológica 

Marcelino Champagnat, Jocum Monte Das Águias. O secretario, em conjunto com 

a presidente, repassou as cédulas de votação para os seis representantes não 

governamentais, que em local reservado, porém público realizam a eleição dos cinco 

novos componentes não governamentais do CMAS para a próxima gestão, de dois mil 

e treze a dois mil e quinze (2013 – 2015). Após a votação, foram computados os 

seguintes votos, tendo em vista que cada cédula permite votação em cinco 

instituições: APMI – Associação de Proteção a Maternidade e Infância tiveram seis 

votos, Associação de Moradores Vila Grécia, seis votos, Jocum – Monte das Águias, 

seis votos, Casa do Caminho, quatro Votos, CRAVI – Casa de Recuperação Água da 

Vida, quatro votos, Escola Ecológica, três votos, APMF Escola Municipal Ipê, um voto, 

Votos em Branco cinco votos. Portanto, as cinco instituições mais votadas foram: 

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, que indicaram neste momento seus 

representantes Titulares e Suplentes para a composição não governamental do 

Conselho Municipal de Assistência Social, biênio de dois mil e treze a dois mil e 

quinze, a saber, 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 
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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. Uma vez eleito 

os membros não governamentais do CMAS, o secretário passou a ler os nomes e 

chamando os novos conselheiros para se apresentarem à plenária, membros 

governamentais da nova gestão do CMAS, conforme escolha da administração. São 

eles: MEMBROS TITULARES: Simone Sinira Stedile, Célia Aparecida Czorne, 

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. 

Na sequencia, foi realizada a eleição para delegados para as conferencias regional e 

estadual. Todos os delegados presentes tiveram o direito de se candidatar, delegado 

governamental e não governamental, e de acordo com os delegados voluntários que 

foram eleitos pela plenária, à composição ficou da seguinte forma: DELEGADOS 

ELEITOS PARA A CONFERÊNCIA REGIONAL: representantes governamentais 

TITUTARES: EMILIANE RAMOS; NEODETE XAVIER DE LIMA; EDNÉIA 

APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA; ANA CRISTINA DE CARVALHO; 

ALESSANDRO FERREIRA; JOSÉ LUIZ DOS SANTOS GOMES; KARINE RAFAELA 

VAZ DE LARA; BEATRIZ DE FÁTIMA DE PAULA; representantes governamentais 

SUPLENTES: LIGIA VIVIANE STANKES SCANDELARI; DORALICE SABADIN; 

ETELVINA DA SILVA; representantes da sociedade civil TITULARES: JULIANA K. 

TANIGUTI ABEN – JOCUM MONTE DAS AGUIAS; JULIANE ANDRADE DA SILVA 

FERREIRA – JOCUM MONTE DAS AGUIAS; JOSÉ BARBOSA – ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES CHICO MENDES; HILMA DE LOURDES SANTOS – MOVIMENTO 

NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA (MNLM); AUREA MARIA MARONDIN – 

ASSOCIAÇÃO A PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFÂNCIA; VILMARI DO CARMO 

MARTINS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA GRÉCIA; ROSA DE CASTRO 

FERNANDES –  PASTORAL; RAQUEL IANSEN – CASA DO CAMINHO; 

representantes da sociedade civil  SUPLENTES ELEITOS: JOSIAS ANTÔNIO DA 

SILVA; Delegados Eleitos Para a X Conferência Estadual: representantes 

governamentais TITULARES: CÉLIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO; JOSÉ LUIZ 

DOS SANTOS GOMES; representantes governamentais SUPLENTES: JOSÉ 

FERREIRA GUEDES; GUILHERME DIONIZIO COSTA; Representantes Da 

Sociedade Civil TITULARES: JULIANE ANDRADE DA SILVA FERREIRA – JOCUM 

MONTE DAS AGUIAS; representantes da sociedade civil SUPLENTE: VERA 

REGINA FERRAZ MACEDO – IGREJA VISÃO MISSIONÁRIA. Após as eleições, 
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foram referendados todos os novos membros do Conselho Municipal de Assistência 

Social para a nova gestão de dois mil e treze a dois mil e quinze, bem como todos os 

delegados titulares e suplentes eleitos para as conferencias Regional e Estadual, não 

sendo registrada nenhuma MOÇÃO durante a conferencia. Para registro, como 

aspectos positivos da conferencia foram registrados: A Palestra Magna foi de fácil 

entendimento para explicar a temática envolvida; Contribuição e participação dos 

Grupos temáticos; Plenária com boa participação dos delegados; Espaço físico, 

alimentação e material de apoio adequado; Boa aderência dos representantes 

governamentais do SUAS; Eleição dos representantes não governamentais do CMAS 

de forma ordeira; Atividades culturais apresentadas com participação dos usuários da 

Política de Assistência Social. Como pontos negativos: Baixa participação popular 

apesar da divulgação; Dificuldade em seguir o cronograma proposto; Nenhuma 

participação do Poder Judiciário; e como sugestão para as próximas conferências: 

Divulgação através de redes sociais; Melhor aderência ao cronograma da 

Conferencia. Sem mais assuntos a tratar, às dezessete horas e quinze minutos 

(17h15m), deu-se por encerrados os trabalhos que foram lavrados por mim, Roni 

Ferreira dos Santos, conforme lista de presença assinada e afixada em sequencia a 

esta ata. 
 
 

 

 


