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O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO - COMAS-
SP DE ACORDO COM O EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO,
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO - DOC-SP
EM 21/02/2020, PELA RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº1553/2020, E EM
CONFORMIDADE COM A RETOMADA DO PROCESSO ELEITORAL E O
CALENDÁRIO PUBLICADO NO DOC-SP EM 16/10/2020, PELA
RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº1629/2020, VEM TORNAR PÚBLICA A ATA DA
ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP - 11º
MANDATO (2020-2022).

DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO CAZARINI
PRESIDENTE DO COMAS-SP E

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

ATA DA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO -
COMAS-SP, 11º MANDATO - 2020-2022:

No dia cinco do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas da
manhã teve início a Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para
compor o décimo primeiro mandato no Conselho Municipal de Assistência
Social de São Paulo, conforme previsto no edital publicado no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo - DOC-SP de 21/02/2020. A eleição aconteceu de forma
híbrida. Houve a opção de participação de forma online na votação. Os
eleitores e os candidatos-eleitores habilitados para participarem da votação
fizeram até 25/11/2020 o seu cadastro no site do Participe Mais da Secretaria
de Governo Municipal e, assim, nesta data de 05/12/2020 às 09h foi aberto o
link para a votação virtual nos sites do COMAS-SP e do Participe Mais. Os
participantes puderam acessar o link nos sites ou votar clicando no ícone
“votações” do Participe Mais. Simultaneamente a votação online, aconteceu a
votação presencial também aberta às 09h. O presencial foi dividido em três
pontos de votação, nos seguintes endereços: Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS, Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS Sé e Praça das Artes da Secretaria Municipal de
Cultura. Os eleitores e os candidatos-eleitores habilitados para participarem da
votação presencial foram separados por ponto de votação, pelos segmentos e
pela ordem alfabética dos seus nomes. A divisão saiu publicada em Diário
Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP, informando os locais de votação de
cada um dos participantes. O segmento Entidades e Organizações de
Assistência Social ficou concentrado em um único ponto de votação no
endereço da Praça das Artes. Os outros dois segmentos Usuários da



Assistência Social e Trabalhadores do setor de Assistência Social foram
distribuídos em dois pontos de votação dos endereços da SMADS e CRAS Sé.
Os espaços foram cedidos pela SMADS e Secretaria Municipal da Cultura.
Para acompanhar a votação presencial, compareceram desde o início da
eleição nos três espaços, a Secretaria Executiva e os integrantes da Comissão
Eleitoral. A eleição contou com a participação dos servidores da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS, que trabalharam
divididos nas funções de coordenadores das seções de votação, mesários e
auxiliares. Os servidores da Secretaria Executiva, a Comissão Eleitoral e os
servidores da SMADS assinaram lista de presença e também foram
identificados com crachás. Foi disponibilizado por SMADS máscaras, álcool
para higienização das mesas, escudos de proteção individual de acrílico e
canetas esferográficas de tinta azul. Em cada seção de votação constava
disponível a lista final dos eleitores e dos candidatos-eleitores habilitados
publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 16/10/2020, além de
cartazes com a divulgação de que o participante poderia votar em até 3
candidatos do seu segmento, sobre o uso obrigatório de máscara durante a
votação e orientação de que cada participante utilizasse a sua própria caneta.
Os pontos de votação SMADS e CRAS Sé foram divididos em dois segmentos,
sendo eles o de Trabalhadores do Setor de Assistência Social e o de Usuários
da Assistência Social. Em SMADS foram utilizados o espaço do térreo e o 4º
andar, com as salas organizadas de forma a atender a demanda do número de
eleitores habilitados inscritos em cada um dos segmentos. Nestes dois pontos
de votação foram mantidas quatro mesas, com dois mesários em cada uma, na
sala do segmento dos Trabalhadores do Setor de Assistência Social e duas
mesas, com dois mesários em cada uma, na sala dos Usuários da Assistência
Social. Na Praça das Artes foi disponibilizada uma mesa, um mesário, para o
segmento das Entidades e Organizações de Assistência Social. Os mesários
mantiveram o distanciamento, em cadeiras posicionadas nos extremos da
mesa. Em cada um dos três pontos de votação havia um servidor de SMADS
na função de coordenador daquela seção eleitoral. Em SMADS foram mantidas
8 (oito) urnas para o segmento dos Trabalhadores do Setor de Assistência
Social e 2 (duas) urnas para o segmento dos Usuários da Assistência Social.
No CRAS Sé foram mantidas 8 (oito) urnas para o segmento dos
Trabalhadores do Setor de Assistência Social e 2 (duas) urnas para o
segmento dos Usuários da Assistência Social. Na Praça das Artes foi mantida
uma urna para o segmento das Entidades e Organizações de Assistência
Social. No total dos três pontos somavam-se 21 urnas. O credenciamento se
deu anteriormente ao voto, tendo por base a listagem publicada no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo em 16/10/2020 e também os participantes que
optaram pela votação virtual. As cédulas de votação do presencial foram
confeccionadas com marca d’água, e no modelo aprovado pelo COMAS-SP, a
fim de garantir a lisura do processo. Cada dupla de mesário recebeu caneta
esferográfica azul, régua, lista de presença em ordem alfabética dos eleitores
habilitados (com a identificação das pessoas que fizeram o cadastro para
participarem de forma online no processo) e cédulas correspondentes ao
número de nomes de sua lista, conforme divisão das letras/mesas. No início
dos trabalhos as urnas foram lacradas na presença do coordenador(a) da
seção eleitoral, com vistoria e o acompanhamento da Comissão Eleitoral e
Secretaria Executiva do COMAS-SP. Os eleitores e candidatos/eleitores



habilitados se dirigiram a mesa de credenciamento, onde foram distribuídos em
letras e por seção de votação para agilizar o processo. Cada eleitor e ou
candidato/eleitor, se dirigiu a mesa correspondente à letra de seu nome, ou no
caso de representantes, na letra inicial do seu representado, assinaram lista de
presença, e na sequencia eram direcionados para a urna de votação, após
depositavam a cédula na urna e em seguida eram liberados. A votação, no
presencial e a online, aconteceram de forma ininterrupta, simultaneamente, no
período das 09:00 às 17:00 horas. Algumas situações quanto à listagem,
documentos oficiais com foto, proibição de fotos dentro da área de votação,
foram apresentadas no presencial pelos Coordenadores da Seção à Comissão
Eleitoral e Secretaria Executiva, e todas as dúvidas foram esclarecidas. No
online a Secretaria Executiva manteve contato com a equipe do Participe Mais
para esclarecimentos sobre cadastros e supostas dificuldades de acesso, e
todos os participantes que entraram em contato com a Comissão Eleitoral
foram orientados. Foram respondidas as perguntas dos participantes no chat
do site. A Secretaria Executiva manteve plantão na sede do Conselho, na
Praça Antônio Prado nº33, 12º andar, para orientações aos participantes. Às
17:00 horas a eleição foi encerrada, o link da votação online foi interrompido e
as urnas do presencial foram lacradas pelos coordenadores de cada seção
eleitoral. Dois carros disponibilizados por SMADS fizeram o transporte das
urnas até a sede do COMAS-SP, onde se deu a apuração dos votos. Um carro
que saiu do CRAS Sé levou as urnas até o COMAS-SP. O outro carro que saiu
da Praça das Artes, passando por SMADS, levou as urnas até o COMAS-SP.
As urnas dos três pontos de votação foram levadas e entregues no COMAS-SP
pelos próprios coordenadores das seções eleitorais, sendo que os carros que
as transportaram junto com os coordenadores, tiveram a escolta da Guarda
Civil Metropolitana - GCM ao longo de todo o trajeto. Uma viatura da GCM
aguardou a chegada das urnas na porta do prédio onde fica a sede do
COMAS-SP, e permaneceu até o final da apuração dos votos. O processo
eleitoral teve apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo em todas as
suas etapas. Na eleição do dia 05/12/2020, a Meritíssima Promotora de
Justiça, Dra. Ana Trota, esteve de forma remota na abertura às 09:00 horas,
por meio de videochamada e depois acompanhando a transmissão ao vivo da
apuração dos votos. A tabulação do resultado da votação online foi enviada
pela equipe do Participe Mais às 18:00 horas, por e-mail, à Secretaria
Executiva do COMAS-SP. A apuração aconteceu de forma tranquila por
transmissão ao vivo diretamente da sede do COMAS-SP. Na apuração
participaram Comissão Eleitoral, Secretaria Executiva e observadores de cada
um dos segmentos, com o acompanhamento da MMª Promotora de Justiça,
Dra. Ana Trota, pelo link da transmissão ao vivo gerado pelo Microsoft Teams.
Os resultados da votação de cada segmento foram lidos pela Presidente da
Comissão Eleitoral. A apuração foi encerrada às 19h48min. Ficando sob a
responsabilidade da Comissão Eleitoral a apresentação do resultado final até a
data estabelecida no Calendário da Eleição de Conselheiros da Sociedade Civil
para o mandato 11ª gestão (2020-2022) publicado na Resolução COMAS-SP
nº1629/2020. A Comissão deverá, até na data de 09 de dezembro de 2020,
classificar os eleitos atendendo o artigo 23 do edital do processo eleitoral, que
estabelece: os representantes da sociedade civil serão contabilizados
separadamente, de forma que as mulheres componham o mínimo de vagas em
conformidade com o Decreto Municipal nº5.602/2015. A Comissão após análise



dos votos apurados, apresenta o seguinte resultado dos votos válidos do
SEGMENTO TRABALHADOR DO SETOR - 05 candidatos (do mais votado
para o menos votado): Elton de Almeida Ribeiro (241 votos), Sindicato dos
Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São
Paulo - SINDSEP (Maria José Mota de Borba (apelido Maria Mota) (199 votos),
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo - OAB-SP (Fábio Henrique
Lopes Pereira) (95 votos), Sindicato dos Trabalhadores em Entidade de
Assistência e Educação à Criança e ao Adolescente e à Família do Estado de
São Paulo - SITRAEMFA (Solange Cristina Castro Sampaio (apelido Sol) (40
votos), Reinaldo Vilela (09 votos),. Resultado dos votos válidos do SEGMENTO
USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 07 candidatos (do mais votado para
o menos votado): Antônio Alexandre de Andrade Patto (24 votos), Jurandir
Santo Zaneti (21 votos), Daiane Natalli Reis Malveira (14 votos), Joselma
Aparecida Souza dos Santos (07 votos), José Benedito França Pereira (04
votos), Saimon Leal Pereira (03 votos). Resultado dos votos válidos do
SEGMENTO ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11 candidatos (do
mais votado para o menos votado): Federação Brasileira de Associações
Socioeducacionais de Adolescentes - FEBRAEDA (Maria Silvia Coviello
Boscaino) (42 votos), Liga das Senhoras Católicas de São Paulo - Liga
Solidária (Marcos Antônio Muniz de Sousa) (39 votos), NURAP - Núcleo de
Aprendizagem Profissional e Assistência Social (Vanessa Vidovix Vieira da
Silva) (37 votos), Instituto Rogacionista Santo Aníbal (Dulcinea Pastrello) (18
votos), Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço Aberto (Maria
Cecília Herzer Mattos Apostolopoulos) (17 votos), Fundação Lar de São Bento
(Natanael de Jesus Oliveira) (17 votos), Centro Social Nossa Senhora do Bom
Parto (Darcy Diago Finzetto) (1 voto), Associação Reciclázaro (Rodrigo Oliveira
Carvalho) (1 voto), Associação Comunitária de São Mateus - ASCOM (Francis
Larry de Santana Lisboa) (0 voto), Coordenação Regional das Obras de
Promoção Humana - CROPH (Mauro Pereira da Silva) (0 voto), Serviços
Assistenciais Senhor Bom Jesus dos Passos (Marise Cristina Vieira dos
Santos) (0 voto). Em seguida a Comissão faz a identificação primeiramente das
vagas das mulheres, e na sequência o candidato homem mais votado,
repetindo a identificação quanto às vagas de suplência utilizando o critério de
primeiramente contemplar as vagas para as mulheres. Este procedimento foi
feito em cada um dos segmentos, ficando assim identificada os CANDIDATOS
ELEITOS: SEGMENTO TRABALHADOR DO SETOR: Titular - vaga 1: Elton
de Almeida Ribeiro (241 votos); Titular - vaga 2: Sindicato dos Trabalhadores
na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo - SINDSEP
(Maria José Mota de Borba (apelido Maria Mota)) (199 votos); Titular - vaga 3:
Sindicato dos Trabalhadores em Entidade de Assistência e Educação à
Criança e ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo - SITRAEMFA
(Solange Cristina Castro Sampaio (apelido Sol)) (40 votos); Suplente - vaga 1:
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo - OAB-SP (Fábio Henrique
Lopes Pereira) (95 votos); Suplente – vaga 2 - Reinaldo Vilela (9 votos);
Suplente - vaga 3: vaga. CANDIDATOS ELEITOS: SEGMENTO USUÁRIO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL: Titular - vaga 1: Antônio Alexandre de Andrade Patto
(24 votos); Titular - vaga 2: Daiane Natalli Reis Malveira (14 votos);  Titular –
vaga 3: Joselma Aparecida Souza dos Santos (07 votos); Suplente - vaga 1:
Jurandir Santo Zaneti (21 votos); Suplente - vaga 2: José Benedito França
Pereira (04 votos); Suplente - vaga 3: Saimon Leal Pereira (03 votos).



CANDIDATOS ELEITOS: SEGMENTO ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL: Titular - vaga 1: Federação Brasileira de Associações
Socioeducacionais de Adolescentes - FEBRAEDA (Maria Silvia Coviello
Boscaino) (42 votos); Titular - vaga 2: Liga das Senhoras Católicas de São
Paulo - Liga Solidária (Marcos Antônio Muniz de Sousa)  (39 votos); Titular -
vaga 3: NURAP - Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social
(Vanessa Vidovix Vieira da Silva) (37 votos);  Suplente - vaga 1: Instituto
Rogacionista Santo Aníbal (Dulcinea Pastrello) (18 votos); Suplente – vaga 2:
Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço Aberto (Maria Cecília
Herzer Mattos Apostolopoulos) (17 votos) Suplente - vaga 3: Fundação Lar de
São Bento (Natanael de Jesus Oliveira) (17 votos). Durante a classificação
houve casos de empate, sendo utilizado o critério de desempate previsto no
artigo 23 do Edital de Eleição, ou seja, adotado o critério de maior idade. Ao
final da identificação dos Eleitos para o próximo mandato, foi possível
contabilizar que, no segmento da Sociedade Civil foram garantidas as vagas
das mulheres, uma vez que a composição eleita dos titulares será de 66% de
vagas destinadas as mulheres e 34% das vagas serão ocupadas por homens.
Abaixo segue o quadro dos candidatos eleitos para o 11º Mandato (2020-
2022).

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP
PROCESSO ELEITORAL - 11º MANDATO – 2020-2022
ELEIÇÃO SÃO PAULO, 05 DE DEZEMBRO DE 2020
RESULTADO FINAL
QUANTIDADE DE CANDIDATA(O) ELEITA(O) - NOME DO(A) CANDIDATA(O)
ELEITA(O) - SEGMENTO - CONDIÇÃO

RESULTADO – ELEIÇÃO COMAS 2020 - ELEITOS

SEGMENTO: ENTIDADES

ORGANZAÇÃO REPRESENTANTE VOTOS CONDIÇÃO

FEBRAEDA – Federação
Brasileira de Associações
Socioeducativas de
Adolescentes

Maria Silvia Coviello
Boscaino

42 Titular

Liga das Senhoras Católicas de
São Paulo

Marcos Antonio Muniz de
Sousa

39 Titular

NURAP - Núcleo de
Aprendizagem Profissional e
Assistência Social

Vanessa Vidovix Vieira da
Silva

37 Titular

Instituto Rogacionista Santo Dulcinea Pastrello 18 1º Suplente



Aníbal

Entidade de Promoção e
Assistência Social Espaço Aberto

Maria Cecília Hertz Mattos
Apostolopoulos

17 2º Suplente

Fundação Lar de São Bento Natanael de Jesus Oliveira 17 3º Suplente

SEGMENTO: USUÁRIOS

NOME VOTOS CONDIÇÃO

Antônio Alexandre Patto 24 Titular

Daiane Natalli Reis Malveira 14 Titular

Joselma Aparecida Souza dos Santos 07 Titular

Jurandir Santo Zaneti 21 1º Suplente

José Benedito França Pereira 04 2º Suplente

Saimon Leal Pereira 03 3º Suplente

SEGMENTO: TRABALHADORES

NOME/ORGANIZAÇÃO DE TRABALHADORES VOTOS CONDIÇÃO

Elton de Almeida Ribeiro 241 Titular

SINDSEP – Sindicato dos Trabalhadores na Administração
Pública e Autarquias do Município de São Paulo (Maria José
Mota de Borba)

199 Titular

SITRAEMFA – Sindicato dos Trabalhadores em Entidade de
Assistência e Educação à Criança e ao Adolescente e á Família
do Estado de São Paulo (Solange Cristina Castro Sampaio)

40 Titular

OAB/SP – Ordem dos Advogados do Brasil (Fábio Henrique
Lopes Pereira)

95 1º Suplente

Reinaldo Vilela 09 2º Suplente



A Comissão Eleitoral, juntamente com a Secretaria Executiva, na oportunidade
fizeram o balanço final de inabilitados, habilitados e inscritos. Não foram
habilitados: Segmento dos Usuários: 703 eleitores e 09 candidatos; Segmento
dos Trabalhadores: 245 eleitores e 08 candidatos; Segmento de Entidade: 08
eleitores e 03 candidatos, totalizando 976 pessoas não habilitadas. Foram
habilitadas um total de 1980 pessoas, sendo que no Segmento de Usuários
das 583 pessoas habilitadas, somente 06 pessoas votaram presencialmente;
no Segmento de Trabalhadores foram habilitadas 1339 pessoas, contudo,
participaram da votação presencial 113 pessoas; e no Segmento de Entidade
foram habilitadas 58, e participaram da votação presencial 15 pessoas. Foram
apuradas 134 cédulas no total. Se inscreveram no site do Participe Mais para
participação online na votação 275 pessoas e no total participaram 199
pessoas. A Presidente da Comissão Eleitoral, Sra. Darlene Terzi dos Anjos
Afonso Cazarini, juntamente com os integrantes da Comissão, aprovam a
presente Ata, lavrada pela Secretaria Executiva do COMAS-SP, e em seguida
publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP.


