
PAUTA 

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: 15/08/2022 (segunda-feira)       

Horário: Das 09h30min às 12:00 horas  

Conselheiros Presentes:  

Sociedade Civil:  

Poder Público:  

Ausências Justificadas:  

Sociedade Civil: Marcos Antonio Muniz e Silvia Coviello 

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

Convidados:  

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani, Max Nicola Gonçalves 

Lúcio, Gessiane Sayuri Nogueira Kudo, Márcia de Souza Gonçalves - Secretária Executiva em 

exercício. 

Pauta:  
1) Minuta do edital para o processo de eleição dos representantes da sociedade civil para 

o 12º mandato do COMAS-SP 

Relato:  

• Os conselheiros decidiram por realizar o recebimento das inscrições dos documentos 
online, adicionando uma cláusula de excepcionalidade;  

 

Encaminhamento 

Relato:  

• Antes de iniciarmos a pauta, a conselheira Silvia fez uma consideração 

• Conselheira Silva pergunta se será permitida a participação de outras pessoas (do 
COMAS e de fora do COMAS) nas reuniões da Comissão Eleitoral; 

• Marcos comenta que se há limitação de participação, precisamos encontrar uma forma 
de publicizar o processo e sugere que isso esteja na pauta de amanhã para verificar com 
os demais conselheiros se podemos ter ouvintes nas reuniões, participação etc.; 

• Max conferiu que no regimento novo não há nada que impeça a participação. Há a 
questão de transparência, mas também o cuidado dos dados; 

• As datas são públicas, o calendário é divulgado. O que não divulgamos são os links das 
reuniões;   



• Márcia esteve na reunião da Diretoria Executiva, eles solicitaram que fosse discutido na 
pauta da plenária o cronograma e na sequência o edital e ainda, que fosse apresentada 
a metodologia para a Plenária do dia 16/08. 

Encaminhamento: Finalização e envio da minuta do edital para deliberação do plenário. 

 

Coordenador: Marcos Muniz de Souza 

Relatora: Ana Luiza Wosgrau Padilha                                            

 

 

 

 

 

 


