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Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte um, reuniu-se o conselho Municipal 
de Assistência Social (CMAS), através da plenária virtual em virtude da pandemia do 
COVID 19, utilizando a plataforma digital do Google Meet, para a realização da plenária 
extraordinária. A presidente do CMAS Fernanda deseja boas-vindas, Fabio, secretário de 
Desenvolvimento Social e Vice-presidente do Conselho dá boas-vindas e inicia a plenária. 
Pauta: Comissão Eleitoral: A Comissão eleitoral é formada por Isabel Cristina Hahn 
(Talitha Kum), Ruzel Manjorani (ALDEF) e Vani Seimetz (usuários). Apresentada proposta 
de cronograma, que será disponibilizado para aprovação e demais mídias que serão utilizadas 
para inscrição dois candidatos e votantes. O mandato da nova composição será para o biênio 
2021/2023. O mandato anterior foi de 02 anos e meio, mas o Regimento prevê mandato de 
02 anos. O novo mandato irá iniciar em Agosto/2021, quando os Conselheiros eleitos 
tomarão posse. Realizada a leitura dos documentos do processo eleitoral (Regimento e 
Cronograma). Fernanda destaca que está previsto um momento para votação presencial para 
quem não tem acesso à internet, esclarece que mais de uma pessoa pode usar o mesmo 
computador para votar pois a votação será por e-mail. Carolina sugere que no momento da 
inscrição, a pessoa possa indicar se a votação será online ou presencial. Padre Flavio 
questiona sobre a obrigatoriedade de informar o NIS na inscrição, Carolina informa que não 
será obrigatório, informação será retirada do formulário, será substituído pelo número do 
CPF. Carina (CRES) informa que todos usuários deveriam estar cadastrados e possuir seu 
número de NIS. Fernanda informa que qualquer usuário referenciado pode se inscrever e 
qualquer organização parceira. Formulários de inscrições: Anexo I - Entidade Prestadora de 
Serviço, Anexo II - Usuários e Anexo III - Profissionais da Área, conferidos e aprovados 
pelos Conselheiros. A publicação do Edital da Eleição da Representação Não 
Governamental do CMAS e Regimento Eleitoral ocorrerá no dia 01/06/2021 no site da 
Prefeitura e mídias sociais. A posse dos Conselheiros ocorrerá na Plenária do dia 11/08/2021. 
Fernanda destaca que haverá Plenária extraordinária no dia 30/junho para homologação das 
inscrições. Pauta: Conferência Municipal: Izalmar informa que o Regimento da 
Conferência Municipal está em construção e será apresentado na próxima Plenária, dia 09 
de junho, assim como o Edital e a Programação da Conferência. Padre Flavio diz que entende 
que seria melhor atual gestão realizar a Conferência, antes das eleições. Nada mais havendo 
a declarar, eu Luciane Moraes encerro a presente ata.  


