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Conselh1 

2 

ATA DE REUNIÃO COMISSÃO ELEITORAL3 

 4 

A Comissão Eleitoral d5 

reuniu-se de forma extraordinariament6 

presentes os integrantes da Comissã7 

DAS/SEJUF; Maiara de Almeida 8 

Londrina/ DAS/SEJUF. Também estiveram presentes9 

convidada, Bruna Butyn10 

Secretária Executiva CEAS/PR. O Conselheiro Ren11 

tificativa de ausência. Ao iniciar a reunião Larissa Marsolik citou a proximidade12 

dia da votação, dia 09/08/21 das 10:00 as 17:0013 

prorrogação da eleição (Resolução nº 11/202114 

DIOE nº10.963 de 25 de junho de 2021) se faz necessária a presença de um15 

conselheiro governamental e um conselheiro da sociedade civil durante todo o16 

processo de votação, ou seja, 17 

conselheiro governamental e um consel18 

de votação, horas estas que deverão ser divididas em forma de escala19 

participação de todos os conselheiros dessa comissão. Keith descreveu20 

participação é uma condição fundamental para a parid21 

eleitoral.Considerando a dificuldade de consignar e combinar os horá22 

os conselheiros da sociedade civil estejam presentes no dia todo23 

impossibilidade dos conselheiros da sociedade civil integrantes24 

Eleitoral estarem presentes durante toda a votação,25 

na reunião de hoje sugeriram26 

CEAS/PR da sociedade civil, sendo27 

acompanhar o processo eleitoral. Foi indi28 
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ATA DE REUNIÃO COMISSÃO ELEITORAL - AGOST

do Conselho Estadual de Assistência Socia

se de forma extraordinariamente no dia 05 de agosto

presentes os integrantes da Comissão: Larissa Marsolik – (presidente da

DAS/SEJUF; Maiara de Almeida Abreu - DAS/SEJUF; Neuseli Bertola

Londrina/ DAS/SEJUF. Também estiveram presentes: KEITH CRUZ

yn - Residente Técnica DAS/SEJUF e Renata Torres

tiva CEAS/PR. O Conselheiro Renann enviou previamente

Ao iniciar a reunião Larissa Marsolik citou a proximidade

dia 09/08/21 das 10:00 as 17:00 e que considerando o edital

prorrogação da eleição (Resolução nº 11/2021 – Comissão Eleitoral CEAS/PR

de junho de 2021) se faz necessária a presença de um

conselheiro governamental e um conselheiro da sociedade civil durante todo o

processo de votação, ou seja, a todo tempo deverá ter a presença de um

conselheiro governamental e um conselheiro da socieda de civil durante as 07

de votação, horas estas que deverão ser divididas em forma de escala

participação de todos os conselheiros dessa comissão. Keith descreveu

participação é uma condição fundamental para a paridade e lisura do

Considerando a dificuldade de consignar e combinar os horá

os conselheiros da sociedade civil estejam presentes no dia todo

impossibilidade dos conselheiros da sociedade civil integrantes

estarem presentes durante toda a votação,

sugeriram a alternativa de participação de outros

da sociedade civil, sendo escalados, de forma

sso eleitoral. Foi indicado que esse ponto da ata será debatido 

 

6 de 11 de agosto de 

CEAS/PR 

AGOSTO  

Social – CEAS/PR, 

agosto de 2021, estando 

(presidente da comissão) - 

DAS/SEJUF; Neuseli Bertola – ER 

KEITH CRUZ – MP/PR como 

Residente Técnica DAS/SEJUF e Renata Torres – 

n enviou previamente a jus-

Ao iniciar a reunião Larissa Marsolik citou a proximidade do 

e que considerando o edital de 

Comissão Eleitoral CEAS/PR – 

de junho de 2021) se faz necessária a presença de um 

conselheiro governamental e um conselheiro da sociedade civil durante todo o  

todo tempo deverá ter a presença de um 

de civil durante as 07 horas 

de votação, horas estas que deverão ser divididas em forma de escala para a 

participação de todos os conselheiros dessa comissão. Keith descreveu que essa 

ade e lisura do processo 

Considerando a dificuldade de consignar e combinar os horários para que 

os conselheiros da sociedade civil estejam presentes no dia todo de votação, e na 

impossibilidade dos conselheiros da sociedade civil integrantes da Comissão 

estarem presentes durante toda a votação, os presentes  

outros conselheiros do 

escalados, de forma consensual, para 

da ata será debatido 
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em plenária ordinária do CEAS do mês de agosto29 

comissão enviará comunicação via 30 

votantes habilitados informando o proces31 

virtual. Também ficou estabelecida a data da32 

contagem dos votos, sendo dia 10 de agosto, às33 

plataforma via internet. Essa at34 

do CEAS.  35 
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em plenária ordinária do CEAS do mês de agosto. Ficou combinado que esta 

comissão enviará comunicação via e-mail e via telefone para os candidatos e 

votantes habilitados informando o processo da eleição, procediment

Também ficou estabelecida a data da próxima reunião para análise e 

contagem dos votos, sendo dia 10 de agosto, às 09h30, a ser 

Essa ata foi escrita por Renata Torres - Secretária 

 

6 de 11 de agosto de 

combinado que esta 

para os candidatos e 

procedimentos e link da sala 

próxima reunião para análise e 

09h30, a ser realizada em 

Secretária executiva 


