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ATO DA COMISSÃO ELEITORAL 001/2017

RELATO DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO DÉCIMO MANDATO (2018-2020) DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO. Nome da Comissão Eleitoral do
décimo mandato (2018 – 2020) do Conselho Municipal de Assistência Social da cidade de São Paulo -
Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP - Endereço: Rua Antonio Prado, nº 33– 12º andar. Dia: 06/11/2017 - Horário 09h00min às 12h10min. Conselheiros Presentes: Carlos Nambu,Fernanda Campana, Jose Luiz da Silva, Rosemeire de Andrade; Conselheiros Justificados: Não houve;
Conselheiros ausentes: Não houve; Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): Daiane Silva Liberi.
Pauta: Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado). Inicialmente foiacordado, pelos membros da Comissão, que a Sra. Fernanda Campana será Presidente da Comissão Eleitorale a Conselheira Rosemeire de Andrade fará a relatoria. Em seguida, a Comissão passou para a construção doEdital de Eleição dos representantes da Sociedade Civil do décimo mandato (2018 – 2020) do COMAS-SP,tendo como base o Edital da eleição anterior. Foi construído calendário para a realização do processoeleitoral, sendo este incluído no Edital. Em seguida, foi verificada a questão da definição do local. Sendo feitoo levantamento das instituições que possuem e concedem espaços adequados para realização da AssembleiaEleitoral em abril de 2018. Na sequência tratou-se da necessidade de quadro de recursos humanos daSecretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, para trabalhar na Assembléia Geral.
Encaminhamentos: a)Encaminhar oficio ao Ministério Público do Estado de São Paulo, informando acomposição da Comissão Eleitoral, a realização da presente reunião, visando a construção do Edital doprocesso eleitoral e informar que após aprovação do plenário, o mesmo será encaminhado à SMADS, queprovidenciará a publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, por meio de Portaria para ochamamento do processo eleitoral, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, antes da eleição; b)Solicitar pormeio de oficio à SMADS, funcionários para  trabalhar na Assembleia de Eleição; c)Encaminhar oficio àUNINOVE Vergueiro solicitando a cessão do espaço para realização da Assembléia Eleitoral; d)Mediante aimpossibilidade de cessão do espaço das instalações da UNINOVE, verificar junto ao Memorial da AméricaLatina e a FATEC; e)Solicitar materiais necessários (crachás, arte gráfica) para a SMADS; f)Encaminhar aoCDA a Minuta de Resolução com proposta de Edital de eleição dos representantes da sociedade civil dodécimo mandato do COMAS – SP para inclusão de pauta, apreciação e deliberação da presente Minuta.

Relatoria: Rosemeire de Andrade / Presidente da Comissão: Fernanda Campana

Luiz Fernando Francisquini
Presidente do COMAS-SP


