
                          

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ata nº 1 comissão eleitoral/fiscal/2022

Aos vinte dias do mês de novembro do corrente ano, reuniram-se para reunião extraordinária,, no
horário  das  quatorze  horas,  os  membros  da  comissão  eleitoral  e  fiscal  do COMAS:  Adriana
Ribeiro Leal,  Patrick Tondin,   Tatiani Ferreira dos Santos e Sonia Maria Pinheiro da Silva .  A
reunião teve como pauta a homologação dos inscritos no processo Eleitoral da sociedade civil para
a gestão 2023/2024.  Ao iniciar,  foram verificadas as inscrições na categoria  usuários,  onde se
apresentaram usuários  do  Fórum Municipal  dos  Usuários  do  Suas  de  Xangri-Lá(  FMUSUAS),
Clarice Maria da Costa e Delmar Oleiro Garcia, e da Horta Comunitária do Bairro Figueirinha,
Onira Gubert dos Santos e Ivonir Maria Correia Quadros. Todas inscrições estavam de acordo e
foram homologadas. Após foram examinadas as inscrições dos trabalhadores , que foram Nicole
Kuck,  Gelci  Maria  Unser,  Marta  Shuler  e  Vera  Lúcia  Gonçalves  Leguisano.  Todas  foram
homologadas.  Pelas  entidades  tivemos  a  inscrição  do Lions,  que  não  foi  homologado  por  não
apresentar nos objetivos estatutários da entidade, ações socioassistenciais. A entidade pastoral da
Criança não foi homologada  por faltar documentos, podendo ser apresentado recurso e ser inserida,
se entregar os documentos faltantes no prazo. A ong Max apresentou todos os documentos exigidos,
recebendo homologação e inscrição temporária ( 60 dias), para poder concorrer ao pleito. A ASCAR
também apresentou toda a domcumentação, sendo sua inscrição homologada. Para as entidades que
não foram inscritas será enviado ofício com as solicitações/ orientação definidas em reunião.Sendo
assim, nada mais a constar, encerro esta ata por mim redigida e assinada, Clarice Martins Macieira,
secretária-executiva,  bem  como  pelos  demais  presentes.Xangri-Lá.
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