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Aos trinta dias do mês de junho 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 e Fábio, Secretário de Desenvolvimento 
Social e Vice-presidente do Conselho desejam boas-vindas aos presentes, iniciando a 
plenária passa a palavra para a Comissão Eleitoral para que faça a leitura da relação das 
candidaturas homologadas. Cristina (Talitha Kum) faz a leitura das candidaturas 
homologadas e aptas a participar da Eleição que ocorrerá no dia 06 de julho, ainda, faz breve 
relato sobre o processo eleitoral, citando que alguns casos precisaram atenção especial da 
Comissão. Letícia, representante da AMMEP pede a palavra, e fala sobre a inscrição da 
instituição ter sido negada pelo envio fora do prazo, o que inviabilizou a participação da 
Instituição nesta eleição. Fernanda explica que soube do caso pela Comissão, e de fato 
verificou-se a impossibilidade do registro da candidatura da AMMEP, que por um dia não 
encontraram justificativa para aceitar o pedido de inscrição. Fabiane, da AMMEP demonstra 
seu descontentamento com a situação, pois a institui9ção sempre foi muito participativa no 
Conselho, mas entende que não havendo previsão legal não poderiam participar do pleito. 
Padre Flávio declara que se for eleito irá representar a AMMEP no Conselho. Fábio informa 
que a candidata Patricia Beck Saldanha faz parte do governo e possui cargo de gestão por 
este motivo não pode ter sua candidatura homologada. Correção feita no documento: 
Inscrição não homologada. Fernanda fala da dificuldade que a Comissão teve pelo fato de 
muitos formulários com informações incompletas. Padre Flávio sugere que inscrições 
incompletas não devem ser aceitas, para as próximas eleições. Fábio destaca que houve uma 
participação recorde de inscritos, que se percebe um movimento muito positivo de 
trabalhadores e usuários que anteriormente não se faziam presentes neste espaço, entende 
que é um movimento de construção da sociedade civil. Padre Flávio concorda e relata que 
em Novo Hamburgo não tem quase inscritos para as eleições, que é necessária uma 
mobilização bem intensa, que São Leopoldo se destaca neste processo, que se mostra bem 
atuante e participativo, que desta forma a sociedade civil se fortalece. Comissão coloca a 
relação de candidaturas em votação, que é aprovada com 10 votos favoráveis. Cristina 
lembra que a votação será no formato online, que serão criados grupos por segmento, no 
WhatsApp, para envio do link. Confirma que o período para votação através do link enviado, 
será no dia 06 de julho, das 08 às 19 horas. A Comissão estará no dia 06, no Centro 
Medianeira das 15 às 19 horas para receber os votos de quem optou pela opção do voto 
presencial. Fernanda reforça que o link será enviado somente para as pessoas habilitadas 
como “Eleitor” neste processo, que o link não deve ser repassado para terceiros, pede o 
comprometimento de todos. Não havendo mais apontamentos a serem feitos, Fernanda 
agradece o trabalho da Comissão. Nada mais havendo a declarar, eu Luciane Moraes encerro 
a presente ata.  

 


