
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: 29/08/2022 (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: Silvia Coviello e Marcos Antonio Muniz de Sousa

Poder Público: Ana Luiza Wosgrau Padilha e Fatima Nóbrega

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Convidados:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani, Max Nicola Gonçalves
Lúcio, 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 equipe técnica elaborou uma apresentação para ser projetada.
- Recebemos o modelo do PowerPoint elaborado pela Secretaria Executiva;
- Compartilhar esse material no site;
- O processo eleitoral está tendo bastante interação no Instagram;
- O Max sugeriu que podemos fazer como foi o Seminário da IN03, por blocos de perguntas no
microfone e pelas mensagens;
- Início da reunião será às 14h00.
- A Comissão introduz e inicia a reunião e a Secretaria Executiva pode apresentar o material
elaborado com as informações e depois os blocos de perguntas;
- Conselheira Silvia coloca que é importante estarmos alinhados;
- Conselheira Ana coloca que é importante não responder se não tivermos certeza, trazer a
questão para discussão da comissão e depois respondemos com certeza as eventuais dúvidas
que não estiver definido.



Encaminhamento: A Reunião será às 14h00 do dia 31/08, com blocos de perguntas;

2) 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 +.
- Na Plenária houve uma preocupação com a questão de não deixar mais essa atribuição e
responsabilidade para o território;
- Com relação a sobrecarga, a eleição será online, então a estrutura desses lugares, será para
aqueles que tem dificuldade de acesso;
- A pessoa que não tem o computador para votar, não tem para se inscrever. As inscrições já se
iniciam em breve, então é mais urgente decidirmos sobre essa questão;
- Podemos reforçar o contato com “Participe +” e convidar as coordenações da SMADS (CAF e
GSUAS);
- Será enviado um Ofício questionando os pontos de instabilidade com relação aos equipamentos
da SMADS;
- Silvia pontua que a dificuldade será maior para os usuários com relação a ser 100% virtual;
Encaminhamento: A Comissão irá reforçar o convite para o Participe + e irá convidar as
coordenações de GSUAS e CAF para a reunião do dia 05/09;

Coordenação: Marcos Antonio Muniz de Sousa

Relatoria: Ana Luiza Wosgrau Padilha


