
TERMO DE REUNIÃO DE CMDCA 

 

 

Processo de Escolha de Membros de Conselheiros 2019 

Edital nº. 01/2019/CMDCA 

Assunto: Homologação de inscrição de candidatos  

 
 
DATA: 28/05/2019, às 13:30hrs.  

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Entre Rios/SC 

 
 
PRESENÇAS:  

José Lenoir Veloso (Presidente); 

Luiz da Costa Varela (Secretário); 

Cristiane Marchesini Teixeira (Assistente Social);  

Marcos Cesar Paz (Membro);  

Jurandi Dell Osbel (Prefeito Municipal); 

Evandro Antonio dos Passos (Vice-Prefeito); 

Elton John Martins do Prado (Assessor Jurídico II); 

Rejane Aparcida Bertoglio Hamrichi (Assistente Social).  

 
 
Aberta a reunião, presentes os acima nominados, pelo Presidente do CMDCA, foi 

informado o objeto da presente reunião, o que tinha como deliberação acerca da 

homologação/deferimento/indeferimento das inscrições dos candidatos, e designação de 

servidor para realizar atos de impulso do processo em epigrafe. Restou verificado que 

teve como inscritos:  Valdemar Silveira, Janilde Gonçalves, Voleni Giacometti, 

Oumerinda Ribeiro Lemos, Cleide Pereira da Cruz, Oseias Ariel Paz, Francisca 

Figueira, Glaucia Molon Ribeiro Antunes, Santina De Garrais, Maira Juliana 

Biasi, Luiz de Paulo, Edson Rocha Bernieri, Edineia Eleuterio da Luz e Emanueli 

Campos dos Santos. Passado a fase destas deliberações, passou a análise dos 

documentos apresentados pelos candidatos, sendo que: a) Ao analisar a documentação 

da candidata Cleide Pereira da Cruz, restou verificado que não comprovou a 



experiência mínima de um ano na defesa dos direitos da criança e do adolescente, sendo 

que comprovou somente sete meses e três dias de experiência, e também não 

comprovou a realização de curso de especialização em matéria de infância e juventude 

com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, conforme exigência do 

item 3, 3.1, IV, do Edital nº. 01/2019/CMDCA, e do artigo 16, IV, da Lei Municipal nº. 

752 de 03 de abril de 2019; b) Ao analisar a documentação da candidata Santina De 

Garrais, restou verificado que não comprovou a experiência mínima de um ano na 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, e também não comprovou a realização 

de curso de especialização em matéria de infância e juventude com carga horária 

mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, sendo que somente comprovou 26 horas de 

experiência, assim, não preencheu os requisitos conforme exigências do item 3, 3.1, IV, 

do Edital nº. 01/2019/CMDCA, e do artigo 16, IV, da Lei Municipal nº. 752 de 03 de 

abril de 2019; c) Ao analisar a documentação da candidata Emanueli Campos dos 

Santos, restou verificado que diante da na apresentação de documentos necessários para 

concretização da inscrição, e não ter assinado a ficha da inscrição, não foi possível 

concluir a inscrição. Encerrada as discussões e análise de documentações, em seguida, a 

Comissão decidiu por: a) diante da exoneração da Servidora Karla dos Santos, e da 

necessidade de um servidor para realizar atos de impulso do processo em epigrafe, fica 

designado o Servidor Rejiani Aparecida Bertoglio Hammerich, permanecendo a 

Processo nas dependências do CRAS; b) em não cobrar a certidão militar da União, em 

relação as candidatas femininas, em virtude da desobrigação de alistamento; c) 

homologar/deferir a inscrição dos seguintes candidatos: Valdemar Silveira, Janilde 

Gonçalves, Volnei Giacometti, Oumerinda Ribeiro Lemos, Oseias Ariel Paz, 

Francisca Figueira, Glaucia Molon Ribeiro Antunes, Maira Juliana Biasi, Luiz de 

Paulo, Edson Rocha Bernieri e Edineia Eleuterio da Luz; d) em não 

homologar/indeferir a inscrição dos seguintes candidatos: Cleide Pereira da Cruz, 

Santina De Garrais e Emanueli Campos dos Santos; e) Que seja divulgado da 

relação dos candidatos inscritos, ficando aberto o prazo para impugnações e recursos, 

nos termos dos artigos 18-19, da Lei Municipal nº. 752 de 03 de abril de 2019, e do 

edital em epigrafe; f) após transcursos prazos para impugnação e recurso, que seja 

aberto prazo para apresentação de impugnação dos inscritos pela população geral; g) 

após transcursos destes prazos, que seja aberto prazo para respostas/recurso das 



impugnações apresentadas; h) após transcurso deste prazo, que seja publicada a lista dos 

candidatos habilitados a participarem da etapa da prova de avaliação, nos termos do 

artigo 20, da Lei Municipal nº. 752 de 03 de abril de 2019. Cumpra-se, intima-se. 

Presente intimados. E, para constar, foi determinada a lavratura do presente termo. Eu, 

Luiz da Costa Varela, Secretário o digitei, conferi e subscrevi. 

 

 

JOSÉ LENOIR VELOSO                                  LUIZ DA COSTA VARELA 

           Presidente                                                                 Secretário  

 

 

CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA            JURANDI DELL OSBEL 

                   Assistente Social                            Prefeito Municipal de Entre Rios/SC  

 

 

 

EVANDRO ANTONIO DOS PASSOS       ELTON JOHN MARTINS DO PRADO 

                   Vice-Prefeito                                              Assessor Jurídico II 

        

 

 

REJANE APARCIDA BERTOGLIO HAMERICHI         MARCOS CESAR PAZ 

                           (Assistente Social)                                              (Membro)                                                                                 

 

 

                              

                      


