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ATA DE HOMOLOGAÇÃO ELEIÇÃO REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CMAS-BH 

GESTÃO 2021 A 2023 

 

Ao segundo dia do mês de julho de 2021, conforme definido em Regimento do processo de eleição Resolução 

CMAS-BH nº 15/2021, a Comissão Eleitoral, juntamente com os fiscais, com o apoio da Secretaria Executiva do 

CMAS reuniu-se a partir das 17h, dois dias úteis após a assembleia de eleição dos representantes de trabalhadoras 

e trabalhadores (art. 57 Regimento Interno), para apuração dos votos. Estando presentes o conselheiro Lúcio Luiz 

Tolentino - Presidente do CMAS-BH e coordenador da comissão eleitoral; a conselheira Heomenegilda Lopes 

Sales - Vice-presidenta e vice coordenadora da Comissão Eleitoral; a conselheira Maria Angélica Barros 

Menezes; o conselheiro Vinícius Quiroga Mendoza; o conselheiro Ricardo Marcelo Fait Gorchacov; a conselheira 

Claudia de Melo Machado de Melo; a conselheira Marlene Sueli Ferreira Santana; Janaina Souza Rego - Fiscal 

do processo eleitoral; Carlos Eduardo Firmino - Fiscal do processo eleitoral; Liliane Neves do Carmo - Secretária 

Executiva do CMAS-BH; Eugênio Prado de Freitas – Secretaria Executiva do CMAS-BH; Sara Corgozinho – 

Secretaria Executiva do CMAS-BH; Aline Loraine Gonçalves Rodrigues- Administrativo CMAS/BH; 

Convidados Wanderson Antônio Costa Gomes - apoio técnico regional Venda Nova. A reunião teve como 

objetivo a apuração dos votos das eleitoras e eleitores do processo de escolha dos representantes das trabalhadoras 

e trabalhadores do SUAS e iniciou às 17h16min. O presidente fez a leitura dos artigos 57 e 58 do Regimento 

Eleitoral para ciência d(o)s presentes. A secretária executiva fez uma explanação sobre o rito do processo eleitoral, 

especialmente do processo de apuração dos votos, com a participação do convidado Wanderson Gomes que, por 

sua vez, explicou a fórmula utilizada para a contabilização dos votos, elaborada previamente pelo colaborador 

Wanderson Antônio Costa Gomes. Após a apresentação e ajustes necessários nas planilhas das eleitoras e eleitores 

habilitados cabe ressaltar que foram 245 (duzentos e quarenta e cinco) habilitados; 224 (duzentos e vinte e quatro) 

votantes; 21 (vinte e um) eleitoras e eleitores não votaram; dentre os que votaram, 37 não foram validados por 

não terem sido previamente habilitados para o processo, conforme define o Regimento do processo eleitoral. O 

resultado da eleição para representantes de trabalhadoras e trabalhadores no CMAS-BH, gestão 2021 e 2023 foi: 

Olga Inah-Inarê Aquino - 56 votos; Maria Gorete Antônia Mendes - 35 votos; Larissa Lima Junho França - 20 

votos; Jaqueline Gomes Fonseca - 18 votos; Gladymar Moreira - 15 votos; Fernanda Cristiane de Souza - 15 

votos; Eduardo Cruz - 13 votos; Samuel Machado da Silva - 8 votos; Camila Batista e Silva - 7 votos. Conforme 

§1º, do art. 58, em caso de empate na votação, será adotado como critério de desempate a idade da candidata ou 

candidato, devendo ser considerada eleito ou eleita aquela/aquele que tiver a maior idade. Sendo assim, em 

conferência aos documentos de identificação, encaminhadas pelas candidatas Gladymar Moreira e Fernanda 

Cristiane de Souza, que tiveram o mesmo número de votos, sendo a senhora Gladymar a de mais idade, fica ela à 

frente da senhora Fernanda. Considerando o art. 58 do Regimento, que define que serão eleitas e eleitos como 

conselheiras e conselheiros representantes de organizações de trabalhadoras e trabalhadores do SUAS no CMAS-

BH para a gestão de 2021 a 2023, as candidatas e candidatos mais votados, sendo que as 04 (quatro) primeiras 

colocações serão conselheiras e conselheiros titulares; os que ficarem entre o 5º e o 8º colocados serão eleitas e 

eleitos como conselheiras e conselheiros suplentes. A representação ficou assim definida: Olga Inah-Inarê 

Aquino (1ª titular); Maria Gorete Antônia Mendes (2ª titular); Larissa Lima Junho França (3ª titular); 

Jaqueline Gomes Fonseca (4ª titular); Gladymar Moreira (1ª suplente); Fernanda Cristiane de Souza (2ª 

suplente); Eduardo Cruz (3ª suplente); Samuel Machado da Silva (4ª suplente). Não havendo dúvidas e 

necessidade de mais esclarecimentos, deu-se por encerrada a reunião de apuração dos votos, que foi lavrada em 

ata pela secretária executiva do CMAS-BH, sendo assinada pelo presidente e coordenador da Comissão eleitoral, 

conselheiro Lucio Luiz Tolentino, a vice presidenta, Heomenegilda Lopes Sales, os ficais Carlos Eduardo Firmino 

e Janaina Souza Rego. Conforme definido no §2º do art. 58, a Mesa Eleitoral disponibilizará à Comissão Eleitoral 

a relação completa das candidatas e candidatos conforme classificação de votos recebidos, devidamente registrado 

em ata. 
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 Lucio Luiz Tolentino 

Coordenador da Comissão eleitoral 

 

 

Heomenegilda Lopes Sales 

Vice coordenadora da Comissão Eleitoral 

 

 

Carlos Eduardo Firmino 

Fiscal processo eleitoral representantes de trabalhadoras e trabalhadores do Suas 

 

 

Janaina Souza Rego 

Fiscal processo eleitoral representantes de trabalhadoras e trabalhadores do Suas 

 


