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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

 

 

Ata da Eleição do Conselho Gestor da Quadra 36 – ZEIS 3 - Campos Elíseos  

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e dezoito deu-se início às dez  horas e 

quatro minutos, a eleição do Conselho Gestor da Quadra 36 – ZEIS 3 - Campos Elíseos, 

na Base Comunitária de Segurança Aliança, localizada no Largo Coração de Jesus. 

Abrindo os trabalhos, a Sra. Marina de Camargo Campos, Assistente Social de DTS-

Centro, formalizou o início da eleição, informando que a votação começaria às dez 

horas e quatro minutos, sendo finalizada às dezenove horas e quatro minutos deste dia, 

conforme a divulgação realizada nos dias doze e treze de abril de dois mil e dezoito, por 

meio de convites, cartazes e carro de som. Em seguida, foram apresentadas as urnas  

onde seriam depositados os votos e convocados os integrantes da Comissão Eleitoral, 

Sra. Sara Caetana de Sena e a Sra. Andressa Cosme da Silva ; representando o Poder 

Público a Sra Julliechristi Dalefi e Sra. Simone Cândido de Souza para realizarem as 

formalidades necessárias quanto ao lacre e rubrica das urnas, como forma de assegurar a 

transparência durante toda a votação. Na sequência, os eleitores e candidatos presentes 

naquele momento deram início à votação, dirigindo-se aos técnicos responsáveis pela 

condução dos trabalhos para eleição dos candidatos. Durante todo o dia, houve o 

comparecimento de moradores interessados em participar da eleição, dos quais  

puderam votar as pessoas munidas de documento pessoal com foto e identificadas no 

pré-cadastro, ou ainda, aqueles moradores que apresentaram comprovante de residência 

na Quadra 36. Após a análise da documentação pela equipe técnica, algumas situações 

fora dos critérios foram encaminhadas à Comissão Eleitoral para deliberação quanto à 

viabilidade de participar da votação. Os eleitores aptos para votarem eram 

encaminhados para assinatura da lista de votantes e em seguida, eram encaminhados aos 

mesários para receberem as informações necessárias e as cédulas de votação, sendo uma 

delas para escolher o morador e proprietário que irão representá-los e a outra para os 

demais membros da Sociedade Civil (associações, universidades, organizações não 

governamentais, setor produtivo e respectivas suplências). Finalizando o procedimento, 

dirigiam-se à cabine, onde procederam a votação e depositaram seus votos nas urnas, 

para posterior recebimento do comprovante de votação. Destaca-se conforme lista de 

votantes anexa que 84 pessoas participaram da votação, além da presença contínua de 

representes da Comissão Eleitoral acompanhando todo o processo. Conforme previsto a 

votação finalizou-se às 19h04m, dando início a apuração dos votos às 19h15 na 

presença de alguns candidatos e eleitores, além da Comissão Eleitoral e a equipe 

técnica. Tomando a palavra a Sra. Marina de Camargo Campos, Secretaria Municipal de 

Habitação de São Paulo – SMH e também integrante da Comissão Eleitoral, informou 

sobre a abertura das urnas e solicitou que os candidatos presentes, Sr. Cosme Aleixo 

Silva, representante do MTSC e Sr. José Antônio dos Santos realizassem a verificação 

do lacre das urnas. Depois de averiguada a legitimidade do processo, a Sra. Simone 

Cândido de Souza passou à contagem dos votos, cujo término se deu às 19h25, 

começando pela separação das cédulas de votação, pelos respectivos segmentos 

(Moradores/Proprietários e Organizações). Na sequência a Sra. Simone Cândido Souza 

passou a citar os nomes assinalados em cada cédula, os quais iam sendo demarcados 

pela equipe técnica de apoio, no quadro de apuração afixado em local visível para 
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assegurar o acompanhamento pelos presentes e fiscalização da Comissão Eleitoral. 

Durante a contagem foram constatadas duas cédulas com divergências em relação ao 

seu preenchimento. Nesses casos, a Sra. Simone solicitou a análise pela Comissão 

Eleitoral, resultando em dois votos nulos ao final da contagem. Portanto, dos 84 

moradores que assinaram a lista de votantes, foram considerados 82 votos válidos. 

Finalizada a apuração foram eleitos titulares e suplentes que irão compor o Conselho 

Gestor da ZEIS 3 – Quadra 36, sendo: Representantes dos moradores – Renata Moura 

Soares (37 votos), Cássia Aparecida da Silva (20 votos), Catarina da Silva Ferreira 

Machado (18 votos) e Jhonata Arcanjo Correia (05 votos). Representantes dos 

comerciantes – (50 votos). Representantes de entidades de classe e de 

Universidades das áreas de Arquitetura e Urbanismo – Mosaico – Escritório Modelo 

de Arquitetura (43 votos); Representantes de Organizações não governamentais 

(ONG’s – OSCIP’s) – Pólis Instituto de Estudos e Políticas Sociais (44 votos). 

Representantes de Associações de Promoção do Direito à Moradia – MSTC – 

Movimento dos Sem Teto do Centro (52 votos). Concluídas as formalidades, os 

candidatos eleitos que se encontravam no local foram convocados a se apresentarem aos 

presentes. Esgotados todos os assuntos propostos na pauta e não havendo mais ninguém 

fazendo uso da palavra, deu-se por encerrada a assembleia de eleição do Conselho 

Gestor, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pela Comissão Eleitoral e pelos 

demais votantes, conforme a lista de presença anexa. 

 

 

São Paulo, 14 de abril de 2018. 

 

Marina de Camargo Campos   _____________________________________ 

Simone Cândido de Souza  _____________________________________ 

Julliechristi Dalefi                         _____________________________________ 

Sara Caetana de Sena                        _____________________________________ 

Andressa Cosme da Silva            _____________________________________ 

 

ANEXO: 

Listas de Votantes 


