
Ata da Reunião da Comissão de Ação Social e Cidadania, realizada em 15 de
março de 2022

Aos 15 dias do mês de março, às 15:00 horas, sob a Presidência do Dr. Arão dos
Santos Silva, OAB/SP nº 250.105, realizou-se reunião ordinária da Comissão de
Ação Social e Cidadania, via plataforma digital Zoom, Participaram da reunião os
seguintes Membros: Ivany Marques Rezende Tavares, Cláudia Barbosa Padoan,
Anderson Alves dos Santos, Luiz Antônio Costa Cabral, Jefferson Fernando de
Almeida, Graziela Sobral e Oladipupo Ibrahim Arolu Olaoke. Também estiveram
presentes: Luciana de Campos, Johnn Robson Moreira e Elton Franklin Nicácio
Floriano. Feita a abertura, o Sr. Presidente da Comissão convidou a Dra. Luciana de
Campos para compor a mesa, na condição de futura Vice-Presidente da Comissão,
uma vez que aguarda apenas a sua nomeação. Ante a ausência formal de
Secretário (a), o Sr.Presidente convidou o Sr. Elton Franklin Nicacio Floriano,
Bacharel em Direito, sendo nomeado para auxiliar como Secretário de Ata.

1. Os Membros da Comissão, bem como os demais presentes, fizeram uma auto
apresentação, destacando a sua especialidade e contribuições que podem oferecer
para o bom desenvolvimento dos trabalhos da Comissão;

2. O Sr. Presidente justificou a ausência da Dra. Ana Paula Maria Soares dos
Santos, tendo em vista que tomou conhecimento da presente reunião apenas no dia
de hoje, não sendo possível uma rápida mobilização para se fazer presente, bem
como a ausência do membro Dr. Samuel Garcia,  por ser encontrar enfermo;

3. Foi apontado o foco da Ação Social com campanhas solidárias, organização e
pareceres técnicos para aprimoramento dos trabalhos das ações da Comissão, a fim
de atender os interesses dos cidadãos, no que concerne ao bom funcionamento e
alcance dos objetivos dos Órgãos Governamentais, atuantes nessa área;

4. Foram ressaltados alguns objetivos da comissão, tais como:1. Estímulos aos
debates inerentes ao tema social, Promoção de Ações voltadas à cidadania,
campanhas para arrecadação de insumos e outros, a fim de atender pessoas em
estado de dificuldades, contando sim com a ajuda de empresários entre outros, com
o objetivo de suprir a necessidade de pessoas carentes, dentre outros;

5. Foi proposta a criação dos seguintes núcleos de atuação: Núcleo de Campanhas;
Núcleo de Relacionamento com as Subseções; Núcleo de Parcerias das
Organizações da Sociedade Civil; Núcleo de Colaboração Legislativa; Núcleo de



Apoio ao Estrangeiro Refugiado; Núcleo de Reclamações e Sugestões; Núcleo de
Relacionamento Judiciário e Ministério Público, Núcleo de Benefícios Assistências
Núcleo de Fundos Públicos; Núcleo de Parceria com as Universidades; Núcleo de
Conscientização dos Jovens em relação à criminalidade e Núcleo de Cidadania.

6. Em razão das especialidades de atuação de cada núcleo, o Sr. Presidente
solicitou aos membros e convidados presentes que desenvolvam a estruturação,
estudo técnico e composição de cada um dos núcleos, a fim de apresentarem na
próxima reunião ordinária, que ocorrerá na segunda quinzena de maio do corrente
ano, em data a ser comunicada, um projeto pormenorizado acerca do núcleo que
estará sob sua coordenação. Cada coordenador de suas atribuições na Comissão
poderão formar equipes, times, para melhor desenvolvimentos de suas atribuições e
tarefas.

7. Após, o Sr. Presidente solicitou à Dra Luciana de Campos que transmitisse aos
presentes a suas considerações finais, tendo a mesma se colocado à disposição
para colaborar com todos os membros da Comissão.

Encerrou-se a reunião às 16:55 horas, com a assinatura do presente na lista
entregue à Secretaria das Comissões

Arão dos Santos Silva
Comissão de Ação Social e Cidadania

Elton Franklin Nicácio Floriano
Secretário de Ata


