ATA 12/2021
Aos dezoito dias do mês de agosto 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, e presencialmente na Paróquia
Santo Inácio de Loyola, para a realização da plenária ordinária. A presidente do CMAS
Fernanda deseja boas-vindas e informa que no primeiro momento será realizada uma
homenagem à colega Lucirene, que foi a presidente do CMAS e faleceu durante sua gestão,
informa que os pais e alguns amigos da colega Lucirene estão presentes para receber a
homenagem. Fernanda fala com carinho da colega com quem conviveu e compartilhou
muitos momentos no Instituto Lenon, onde trabalharam juntas. Secretário Fábio saúda a
todos presentes, lembra como Lucirene era sempre muito sorridente e diz que fará muita
falta a todos que conviveram com ela, tanto no Instituto Lenon como no Talitha Kum. Padre
Flávio faz uma oração convidando a todos que acompanham a plenária. Fernanda faz a
leitura de homenagem à Lucirene, lembrando de momentos marcantes da colega. Integrantes
do projeto do Instituto Lenon fazem uma apresentação de dança e entregam presentes feito
pelos alunos aos pais e irmão da Lucirene. Delci, representante do Talitha Kum faz a leitura
de uma homenagem feita para Lucirene, Integrantes do projeto do Talitha Kum cantam,
fazendo uma bela homenagem e entregam presentes feito pelos alunos aos pais e irmão da
colega Lucirene, que estão presentes no ato. Fernanda e Delci conduzem um momento
simbólico, com a distribuição de balões e sementes de girassol, aos presentes, que em
seguida são lançados aos céus, acompanhado de uma salva de palmas, finalizando esse
momento de belas homenagens à colega Lucirene.
Isabel Cristina, representante da Comissão Eleitoral, chama os eleitos para assumirem
oficialmente suas vagas como Conselheiros do Conselho Municipal de Assistência, desta
forma: Prestadores de Serviços: Paróquia Santo Inácio de Loyola, ALDEF e Associação
Artecultura para a Paz Isaura Maia; Trabalhadores SUAS: Fernanda Glienke e Emerson
Costa da Rosa F. de Melo; Usuários: Vani Nunes Seimetz, Dinozaura França de Quadros e
Marta Regina M. Correa. Padre Flávio, informa da composição da Mesa Diretora, que terá
a seguinte formação: Presidente: Fernanda Glienke; Vice-Presidente: Fábio Bernardo da
Silva; Secretário: Padre Flávio Correa de Lima. Nada mais havendo a declarar, eu Luciane
Moraes encerro a presente ata.

