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ATA DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL DO CMAS –
Conselho Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú/SC. Aos vinte e nove dias

de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se virtualmente através do aplicativo Skype, às

quatorze horas os delegados e comunidade para realização da Assembleia de escolha dos

representantes da sociedade civil nos segmentos trabalhadores, usuários e entidades sócio

assistenciais para eleição da gestão 2021/2023 do referido conselho. A comissão eleitoral,

presidida pela conselheira Laís Gianezini cumprimenta a todos e todas e explica o processo de

trabalho da comissão eleitoral e em seguida faz a leitura dos homologados fazendo a chamada

dos delegados presentes. Para usuários por território: São Judas – Juliana Rey Bronzatti; CRAS

– Nação Cidadã – Liliana Lúcia Roda. Instituições Sócio Assistenciais: FAACDD - Fernando

Fernandes Farias; Afadefi - Vanessa Neide Rhennes Mocelin; APAE - Carla Rosane Abs da Cruz

Preto e Casa das Anas - Kelli Flavia Spricigo. Organizações de trabalhadores do SUAS: CRESS –

Conselho Regional de Serviço Social - Patrícia da Costa Oliveira e OAB – Ordem dos Advogados

do Brasil 15ª Sub-seção e CRP – Emanuelle Moraes Ormeneze Carnevalli. Ausências: Liliane

Lucia Rosa (Usuários). Em seguida, os segmentos se separaram para deliberar seus processos

de escolha. As entidades de trabalhadores CRESS e OAB ocuparão duas vagas de titularidade e

suplência, ressaltou-se que é designado a este segmento três representações, porém, CRP e

CREFITO apresentaram negativas quanto ao processo de inscrição para representação, desta

forma foi apresentado como sugestão da comissão para que a terceira representação fosse

ocupada por instituições sócio assistenciais, tendo em vista a inscrição de quatro instituições,

sugestão esta aprovada por unanimidade por todos os presentes. No segmento instituições sócio

assistenciais ficam representadas FACDD, Casa das Anas, APAE e AFADEFI. No segmento

usuário tivemos somente duas usuárias inscritas, do CRAS São Judas e CRAS Nações, tendo

em vista que a usuária do CRAS Municípios não entregou a documentação na vigência do Edital,

sendo assim, das três representações designadas a usuários somente duas foram preenchidas. A

comissão sugeriu que a representação pendente seja levada à reunião extraordinária do CMAS a

ser realizada no dia trinta de março de dois mil e vinte e um. Wilson Junior, trabalhador da

instituição Amor pra Down, sugeriu que poderia realizar essa representação enquanto trabalhador

da entidade. Elucidado que a categoria profissional que realiza a indicação do trabalhador, como

foi realizado pelo CRESS e OAB e não o próprio trabalhador se auto indicar. Como sugestão

orientado que a Amor pra Down encaminhe documentação para o CMAS para apresentar

indicação de usuário para participação no conselho tendo em vista a vaga da representação,

sendo tal sugestão sido aprovada por unanimidade. Em seguida, foi debatido sobre a constituição

da nova Mesa Diretora do CMAS sendo a cadeira de presidente ocupada por representante

não-governamental respeitando a alternância da representação, desta forma, colocado a

disposição para que os delegados presentes que quiserem participar da composição da Mesa
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Diretora seja na presidência ou secretária(o) se manifestasse, sendo assim, a Patrícia da Costa

Oliveira - CRESS e Emanuelle Moraes Ormeneze Carnevalli - OAB se colocaram a disposição

para presidência e secretária respectivamente. Tal indicação foi aprovada por unanimidade e será

levada a reunião extraordinária do CMAS a ser realizada dia trinta de março de dois mil e vinte e

um. Sem mais a tratar, é dada por encerrada a reunião e eu, Laís Gianezini, lavro a presente ata,

que após lida e aprovada, será assinada pela comissão eleitoral e demais presentes na

assembleia para que surta os efeitos legais.
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