
REUNIÃO

COMISSÃO ELEITORAL PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL DO 12º MANDATO DO COMAS-SP (2022-2024)

Descrição: Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral

Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS-SP

Endereço: Praça Antônio Prado, nº33 - 12º andar, Centro, São Paulo/SP

Realização: VIRTUAL, por aplicativo.

Dia: 22/08/2022 (segunda-feira)

Horário: Das 09h30min às 12:00 horas

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Marcos Antonio Muniz de Souza, Maria Silvia Coviello Boscaino.

Poder Público: Ana Luiza Wosgrau Padilha, Fátima Nóbrega Lednik.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Marcos Muniz de Souza

Poder Público: Fátima de Nobrega Lednik, Ana Luiza Wosgrau Padilha

Convidados:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani, Gessiane Sayuri Nogueira
Kudo, Márcia de Souza Gonçalves - Secretária Executiva em exercício.

Pauta:
1) Reunião ampliada de mobilização

Observações e justificativas da Comissão: Conforme previsto no edital, no dia 31.08 a Comissão
Eleitoral fará a reunião ampliada de mobilização para o processo de eleição do COMAS-SP.
A Comissão Eleitoral pensou na metodologia e na logística da reunião, bem como o material para
ser projetado.
- Marcela comenta que tem uma apresentação do conselho;
- Ana questiona que é interessante ter uma apresentação sobre o Conselho e a estrutura do
COMAS/SP;
- Marcos acha importante além da apresentação, ter informações sobre o Processo Eleitoral em
si, sobre prazos e outras informações;
- Marcos pergunta como nos apoiamos na produção, apesar do documento anterior, é
importante que seja feito alguns ajustes na apresentação, conforme as alterações das eleições e
estrutura do conselho;
- Estrutura do Conselho: composição, comissões, regimento interno, entre outros;
- Eleição: datas e informações que devem ser entregues pelos eleitores e candidatos-eleitores
- Dúvidas



- Marcela apresentou a apresentação utilizada na última reunião ampliada de mobilização;
Reunião será no dia 31/08;
- Definição do horário da reunião: 31/08 (quarta-feira) das 14h00 às 16h00;

Encaminhamento: Atualização da apresentação e ajustes finais na próxima reunião da
comissão eleitoral no dia 29/08 (segunda-feira) e a reunião ampliada será no dia 31/08 (quarta-
feira) das 14h00 às 16h00;

2) Formulário de consentimento da LGPD
Observações e justificativas da Comissão: Considerando a LGPD, a equipe técnica elaborou um
formulário de consentimento para os participantes do processo de eleição.
- Podemos incluir como anexo ao edital ou comunicado;
- O termo de consentimento fica além da questão de não divulgação dos dados, mas como vamos
utilizá-los;
- Sayuri comenta que seria importante realizar uma consulta formal à COJUR para como será
divulgado algumas informações;
Encaminhamento: Ofício da Comissão Eleitoral (assinado pelo Coordenador da Comissão
Eleitoral e o Presidente do COMAS) para COJUR consultando tanto o Termo de Consentimento
para Tratamento de Dados Pessoais Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e consultar
como será divulgado as informações dos habilitados e não habilitados no pleito eleitoral;

3) Consulta sobre a manipulação dos dados
Observações e justificativas da Comissão:
A Comissão precisa efetuar consulta sobre a manipulação dos dados que irão nas listas dos
habilitados e não habilitados no pleito eleitoral.
Encaminhamento: Contemplado na discussão anterior, envio para COJUR para uma consulta
sobre o uso dos dados e como serão divulgadas as informações dos participantes no Diário Oficial
da Cidade de São Paulo;

4) Eleição Virtual
Observações e justificativas da Comissão: Pensar na metodologia do que a Comissão precisa para
uma eleição virtual em termos de plataforma e já pensar na conversa com o Participe +.
Pontuar com a equipe sobre a plataforma e as necessidades para eleição ser virtual.
Encaminhamento: Convidar a equipe do Participe + para reunião na segunda-feira;

Coordenação: Marcos Antonio Muniz de Sousa

Relatoria: Ana Luiza Wosgrau Padilha


