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Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/PR

Reunião Extraordinária Comissão Temporária Eleitoral 

A Comissão Eleitoral do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR, reuniu-se

extraordinariamente no dia 23 de junho de 2021, com a presença da convidada: Sra. Keith Cruz

do Ministério Público, e os Conselheiros da Comissão Eleitoral CEAS/PR, sendo os representan-

tes governamentais: Larissa Marsolik; Maiara de Almeida Abreu; Neuseli Bertola e os represen-

tantes da Sociedade Civil: José Lopes Junio dos Santos (Segmento Entidade); Renann Ferreira

(Segmento Trabalhadores do Setor) e Cleny Tomas Maciel (Segmento Usuários). 

Após a presentação de todos, Larissa faz uma breve explanação sobre o papel do CEAS

da defesa do SUAS, reforçando que a prática conselhista demanda diversas interrelações sociais

com Estado,Municipios e os usuários do SUAS. Larissa  diz  que  brevemente  o  CEAS deverá

contar com nova vigência de comissão temporária sobre Estudos referentes à Lei de implantação

do CEAS, com objetivo de discussão de temas que necessitam de maior aprofundamento em re-

lação as legislações atinentes ao CEAS e o a necessidade de aprimoramento das normativas.

Sendo consensuado que encerrado o processo eleitoral em pauta, a presente Comissão Tempo-

rária Eleitoral, retome discussões para recomposição  da Comissão Temporária sobre Estudos

referentes à Lei de implantação do CEAS. 

Keith diz que é extremamente importante a articulação e fortalecimento da participação de

movimentos sociais dentro do CEAS. 

Larissa sugere estratégias de mobilização para o processo eleitoral em tela, sendo im-

prescindível o apoio dos conselheiros da sociedade civil, conjuntamente com a  mobilização dos

Escritórios  Regionais  SEJUF,  além  da  articulação  com conselheiros  de  outros  segmentos.   

Maiara cita a a existência de Acordão do Tribunal de Contas da União, que versa sobre a

paridade dos conselhos, votações e deliberações a cerca do controle social.

Larissa fala da importância da continuidade dos trabalhos, mesmo sem a recomposição

integral do CEAS/PR, uma vez que estamos em processo de pandemia e a política pública não

pode parar.
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Ficou consensuado o  prazo administrativo, na data de 16 de julho, para que os Escritóri -

os Regionais realizem as inscrições e envio de documentação no e-protocolo. E que a Secretaria

executiva deverá informar os Escritórios Regionais assim que as inscrições forem sendo lança-

das no sistema e-protocolo.

Ficou acordado que esta Comissão deverá elaborar Orientação Técnica para os  Escritóri-

os Regionais e sociedade civil em relação a eleição em tela. 

E, por fim, considerando a proposta de novo Cronograma do processo eleitoral, a comis-

são sugere que seja realizada consulta à plenária CEAS de julho com a sugestão de alteração de

data de Reunião ordinária do mês de Agosto do CEAS, alternando os dias 05 e 06 de agosto

para os 26 e 27 de agosto, para que seja feita a posse dos novos conselheiros eleitos nesse plei-

to.

A comissão encaminha de forma consensuada o seguinte CRONGRAMA:

PROPOSTA     ALTERAÇÃO CRONOGRAMA PROCESSO ELEITORAL CEAS  

a)  Período  de  inscrição:  de  25/06/21  a  15/07/21;  

b)  Análise  pela  Comissão  Eleitoral:  19/07/2021;  

c)  Divulgação  e  publicação  dos  habilitados  e  inabilitadas:  21/07/2021

d) Prazo para impugnação por qualquer cidadão ou instituição e oferecimento de re-

curso:  até  23/07/2021;  

e)  Publicação  das  impugnações  e  recursos  protocolados:  27/07/2021

f) Prazo  para  a  defesa:  até  29/07/2021

g)  Análise  de  recursos  e  impugnações:  até  02/08/2021

h) Publicação da decisão da habilitação após recursos e impugnações: 05/08/2021

i)  Data  da  eleição:  09  de  Agosto  de  2021.

j)        Análise  dos  resultados  da  Eleição  pela  Comissão  Eleitoral:  10/08/2021

l)        Publicação  do  resultado  final  da  eleição  com  os  candidatos  eleitos:  até

12/08/2021.

m)    Publicação  do  Decreto  com  os  conselheiros  eleitos:  até  23/08/2021

n)       Posse e início de mandato dos Conselheiros em reunião plenária do mês de 26

e 27 de agosto de 2021.
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