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RESOLUÇÃO Nº 15/11 

 
 
 

Assunto: Aprovação do Regulamento para a Eleição dos Representantes da 

Sociedade Civil no CMAS – Gestão 2012 - 2013 

 
 

 

 

  O Conselho Municipal de Assistência Social do município de 

Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, e 

alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09, 

 
 

 

 

 

  Resolve Aprovar:   em reunião ordinária realizada em 26 de maio de 2011,  o 

Regulamento para a Eleição dos Representantes da Sociedade Civil no CMAS, 

Gestão 2012 – 2013, conforme segue. 

 

 

 

 
  Sala de sessões, 26 de maio de 2011 

 
 
 
 
 

Carla Maria Di Piero Mendes 
Presidente do CMAS 
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Regulamento para a eleição dos representantes da sociedade civil no 

CMAS – Gestão 2012 - 2013 
 

Disposições Gerais 
 
 

Art.1º – O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é órgão colegiado de   
composição paritária, de caráter deliberativo e permanente, vinculado à 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
Art. 2º – O CMAS é composto por 18 (dezoito) membros efetivos e respectivos 

suplentes nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo: 
 
  I -  Nove representantes do Poder Executivo Municipal: 

a) 03 representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
b) 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
c) 01 representante da Secretaria Municipal de Educação; 
d) 01 representante da Secretaria Municipal de Finanças; 
e) 01representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio 

e Qualificação  Profissional; 
f) 01representante da Fundação Municipal Proamor de Assistência 

Social; 
g) 01representante da Secretaria Municipal de Administração e 

Negócios Jurídicos. 
  
 II - Nove representantes da sociedade civil, compreendendo: 
 

a) 04 representantes das entidades de Assistência Social do Município, atuantes 
nos seguintes níveis de proteção: 
02 representantes das Entidades Sociais de Proteção Social Básica,  

            02 representantes das Entidades Sociais de Proteção Social Especial, sendo: 
            *01 representante  de Entidade de PSE de Média Complexidade; 
            *01 representante de Entidade de PSE  de Complexidade; 
 

b) 02  representantes dos profissionais que atuam na área da Assistência  Social,                             
com  registro nos respectivos Conselhos de Classe; 

 
c) 03 representantes dos usuários dos serviços de assistência social, aberto à     

            população em geral: 
 

Art.3º – Os Conselheiros serão eleitos para o biênio 2012 - 2013. 
 
                                                           Processo Eleitoral 
 

Art. 4o – A Comissão para Organização da VIII Conferência de Assistência Social 
foi nomeada em reunião ordinária do CMAS, conforme 
Resolução/CMAS/01/2011 a qual terá como membros: 

 

    CONSELHEIRO REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO 

Cléber Paula Santos 
 

não  governamental Usuários da Assistência Social 

Érica Pilarski Clarindo 
 

não  governamental Profissionais da área 

Ana Cristina Duda 
 

não  governamental Usuários da Assistência Social 

Marcelo Safraid não  governamental Entidades de Proteção Social 



 Básica 

Luiz Cezar da Silva  
 

não  governamental Entidades de Proteção Social 
Básica 

Carla Maria Di Piero Mendes Governamental Secretaria Municipal de 
Assistência Social 

Ana Seres de Souza Leite Governamental Secretaria Municipal de 
Assistência Social 

Vera Lúcia dos Santos Pereira Governamental Fundação Proamor de 
Assistência Social 

Sandra Regina W. Cisco Governamental Secretaria Municipal de 
Assistência Social 

Maria de Fátima J. Fiebig Governamental Fundação Proamor de 
Assistência Social 

 
Parágrafo Único: A Comissão Organizadora da VIII Conferência de Assistência 

Social terá uma subcomissão para acompanhar o processo eleitoral, 
nesta subcomissão não haverá participação de candidatos. 

               A Subcomissão para acompanhamento do processo eleitoral foi nomeada 
em reunião ordinária do CMAS de 26/05/2011, e terá como membros: 

 
    CONSELHEIRO REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO 

Cilmara Buss de Oliveira não  governamental Entidades de Proteção Social 
Especial de Média 

Complexidade 
Érica Pilarski Clarindo 
 

não  governamental Profissionais da área 

Regina Rosa Pedroso Rosa Governamental Secretaria Municipal de 
Assistência Social 

Marilene Brek Governamental Secretaria Municipal de 
Finanças 

 
 
Art.5º – As candidaturas  deverão ocorrer da seguinte maneira: 
 

I - para os representantes das entidades não governamentais, da área 
da Assistência Social do município, inscritas no CMAS e com a 
documentação atualizada em 2010, e que executam serviços de 
acordo com a Política Nacional de Assistência Social, se dará 
mediante apresentação de ofício onde conste nome e registro geral 
do candidato  em papel timbrado, com o carimbo e assinatura do 
presidente da entidade e apresentação de curriculum vitae, 
comprovando experiência na área assistencial; 

II - para representantes dos profissionais da área da Assistência Social 
se dará mediante apresentação de ofício onde conste nome, 
registro geral e número do registro do Conselho de Classe do 
candidato, em papel timbrado, com carimbo e assinatura do 
presidente do Conselho de Classe ou seu representante legal, 
curriculum vitae  e declaração de que trabalha na área da 
assistência social; 

III - para representantes dos usuários dos serviços de Assistência 
Social, a candidatura se dará mediante preenchimento de ficha de 
inscrição. 

 
  Parágrafo Primeiro: Ficam impedidos de candidatar-se como representantes da 

sociedade civil os detentores de cargos em comissão ou 
direção do Poder Executivo Municipal  e servidores públicos 
municipais.  

 



      Parágrafo Segundo: As entidades sociais mantenedoras, que prestam serviços 
em dois ou mais segmentos diferentes não poderão 
apresentar candidatura simultânea, tendo em vista o 
princípio da equidade e democracia. 

 
   Parágrafo Terceiro: Todos os candidatos deverão apresentar currículo vitae no 

ato da inscrição, exceto usuários, e possuírem idade 
superior a 18 (dezoito) anos. 

 
         Art. 6o – Do prazo de inscrição: 
                       O prazo de inscrição será de 20 a 22 de junho de   2011, das 13:00 às           
                       17:00 horas, na sede do CMAS, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59  -                      
                       Centro  de Ação Social. 

 
   Art. 7º – Dos Eleitores: 

I- cada Entidade terá direito a 01 (um) voto, e o representante 
da Entidade sócio-assistencial que irá votar  será o delegado 
da entidade  participante da VIII Conferência Municipal de 
Assistência Social, o qual deverá inscrever-se até o dia 07 de 
julho às 09:00h. 

II- os profissionais da área da Assistência Social terão direito a 
voto desde que apresentem a identificação pessoal e 
profissional; 

III- os usuários dos serviços sócio-assistenciais,  poderão exercer 
o direito de voto mediante apresentação de documento 
pessoal de identificação, somente poderão votar as pessoas 
acima de 18 anos de idade.  

 
        Art.8º – A votação ocorrerá da seguinte maneira: 
   

II- A eleição ocorrerá no  dia 08 de Julho de 2011  durante a VIII 
Conferência Municipal de Assistência Social, entre 09:00 e 
12:00h. 

I- A votação se dará através de cédula  onde o delegado  nomeará 
o candidato de sua escolha. 

                        
Art. 9o – A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral a partir das 12:00 h 
do dia 08 de julho e se  dará sob a  fiscalização do Ministério Público e  CMAS, 
onde serão proclamados os candidatos eleitos. 
   

         I-os representantes das entidades da área da Assistência Social serão    
           eleitos da seguinte forma: 
          - Entidades Sociais de Proteção Social Básica: o 1o e o 2o mais votados serão  
            titulares e o 3o e o 4o mais votados serão suplentes. 
          - Entidades Sociais  de PSE de Média Complexidade: o  1o mais votado será o               
             titular e o 2o mais votado será o suplente; 
          - Entidade  Social  de PSE de Alta Complexidade: o 1o  mais votado será o titular        
            e o 2o mais votado será o suplente; 
 
         II-Dos representantes dos profissionais: 
            -o 1o e o 2o mais votados serão titulares e o 3o e o 4o mais votados serão  
              suplentes. 
 
         III -Dos representantes dos usuários: 
             - os três primeiros mais votados serão titulares e os três seguintes mais  
                votados serão suplentes. 
 



CASOS DE EMPATE 
 

Art. 10o –  O desempate ocorrerá através da análise do currículo dos referidos  
                 candidatos de acordo com os seguintes critérios, os quais contarão 

pontos a favor: 
- participação em outros Conselhos; 
- participação em cursos de capacitação na área da Assistência Social; 
- relatório das atividades desenvolvidas pelo candidato na  área da 

assistência social. 
 

Parágrafo Primeiro: permanecendo a situação do empate o critério utilizado      
será a idade, sendo eleito o mais idoso. 
Parágrafo  Segundo: para os usuários será utilizado o critério idade, sendo  
eleito o  candidato mais idoso. 

 
   Art. 11o –  A divulgação do resultado será efetuada no encerramento da VIII 

Conferência  Municipal de Assistência Social. 
 
    
                        Ponta Grossa, 26 de maio de 2011 
 
 
 

Carla Maria Di Piero Mendes 
Presidente do CMAS 

         


