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ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO 2020 - CIAMPRua/PR – 17/11/2020

No décimo sétimo dia do mês de novembro de 2020 ás 09h deu-se início a reunião online c om a
com i s s ão da el ei çã o 20 20, d a S oci edade C i vi l do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua do Estado do Paraná – CIAMPRua/PR.
Fizeram-se presentes: Governamental Titulares: Dulce Maria Darolt – SEJUF/DEDIF/CPPOPRUA;
Governamental Suplentes: Amélia Cabral Allessi – SEJUF/DEDIF; Sociedade Civil Titulares:
Leonildo Monteiro - MNPR; Especialistas: Julia Bezerril- OAB; Taisa - DPPR; 1. Abertura: Sra. Dulce
e Leonildo cumprimentam todos dando boas vindas on-line, reunião foi convocada para sabere m
como está o andamento das inscrições da Eleição da Sociedade Civil do CIAMP RUA PR ,
biênio 2021-2022, e tendo sido enviado cópia d a sugestão do 2º Cronograma de datas
para a eleição, para todos os membros, para análise. A comissão conversa sobre postergar
as inscrições e consequentemente as elei ções, conforme está previsto no artigo n.31 do
Edital da Eleição. Enviado um novo cronograma. Será postergado do dia 18 a 27 de
novembro. Prazo para os Escritórios Regionais enviar por e-mail as solicitações de
habilitação até dia 30 de novembro. Comissão eleitoral analisará de 01 à 03 de dezembro.
E até o dia 04/11 será feito a publicação da relação das organizações habilitadas e
inabilitadas. A apresentação de recursos pelas organizações será até di a 08/12/20.
Publicação da relação defini tiva das ONGs e OSCs habilitadas e inabilitadas , será até dia
10/12/20. A apresentação oral das instituições, pelo seu representante, via online; será
dia 15/12/20, em link a ser fornecido pela com issão da eleição. O Ato de carregamento
das organizações habilitadas votante s candidatas na plataforma para o dia 16/12/200.
Data do processo eleitoral será dirá 16/12/20. Análise dos resultados da eleição pela
Comissão Eleitoral, será dia 17/12/20. Publicação do resultado final do processo eleitoral
com os candidatos eleitos será dia 18/12/20. O envio para publicação do decreto com os
Membros Eleitos será dia 08/01/2021. Posse dos Membros representantes das ONGs e
OSCs eleitas será em fevereiro de 2021. Até o presente recebemos três inscrições, o que
nos deixou muito felizes. Dulce irá construir – Ficha de Avaliação – e enviará para os
membros da Comissão de Eleição, para realizarem um checklist da relação dos
documentos enviados pelas instituições. Amelinha ficou relatora também da comissão
eleitoral, já que a Keity pediu para sair desta atribuição por motivos pessoais. Dia
19/11/20 teremos reunião com a CELEPAR, para organizarmos a eleição formal. Dulce
também informou a todos que entrará em férias a partir do dia 24/11/20. Leonildo
comentou que irá correr atrás das entidades par a mais inscrição, pois tem 2 entidades
para fazer inscrição, irá ajudá-los quanto a documentação necessária. Dulce enviar á o
comunicado da postergação para os Escr itórios Regionais. Fará a ficha de avaliação. Só
lembrando que as entidades devem comprovar c om relatórios e documentos que a
entidade atua com o POP RUA há mais de um ano. Lembrando que às 10h do mesmo dia, na
reunião plenária do Ciamp a Taisa DPPR fará o relatório dos trabalhos da Comissão de
Eleição 2020 até o presente momento. Dulce e Leonildo agradecem a presença de todos e
aguardam para a reunião do Comitê. Sem mais nada a relatar, eu Amélia Alessi, encerro
esta ata. Revisada por Dulce Darolt. Aprovada pela Comissão de Eleição.
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