
  
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE SANTANA DE PARNAÍBA 

 
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 18/2019 

 
Estabelece os parâmetros complementares ao Edital nº.       
01/2019 - CMDCA para a realização da Sexta Etapa         
(Eleição) do Processo de Escolha dos Conselheiros       
Tutelares de Santana de Parnaíba. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana de             
Parnaíba-SP, no termos das Leis Federais nº. 8069/90 e 8242/91, da Lei Municipal nº.              
2533, de 20 de maio de 2004,  
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 8.069/90, alterada pela Lei nº            
12.696/12 e a Lei nº 8.242/91, que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e                
do Adolescente; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 2.533, de 20 de maio de 2004,              
alterada pela Lei Municipal nº 3.235, de 18 de dezembro de 2012, e pela Lei               
Municipal nº 3776, de 25 de abril de 2019, que estabelece a Política de Atendimento               
dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº. 01/2019, que institui a Comissão          
Eleitoral do CMDCA para o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de            
Santana de Parnaíba; 
 
CONSIDERANDO o Edital nº. 01/2019 - CMDCA, publicado no dia 10 de maio de              
2019, na Imprensa Oficial de Santana de Parnaíba, edição 279, páginas 3,4 e 5, que               
dispõe sobre o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de            
Santana de Parnaíba Gestão 2020/2024; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº. 17/2019, que estabelece o prazo para o            
envio da foto oficial do candidato, que será utilizada na votação eletrônica, e define a               
data para a simulação de uso dos equipamentos de votação eletrônica referente à Sexta              
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Etapa (Eleição) do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Santana de            
Parnaíba; 
 
CONSIDERANDO a simulação de uso dos equipamentos de votação eletrônica,          
realizada no dia 23 de setembro de 2019, com os candidatos e com a empresa E-Social                
Projetos Educacionais e Desenvolvimento Eireli; 
 
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Eleitoral do CMDCA, aprovada na          
reunião ordinária realizada em 25 de setembro de 2019; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. A Sexta Etapa (Eleição) do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares             
de Santana de Parnaíba, conforme estabelecido pelo Edital nº. 01/2019 - CMDCA,            
será realizada no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, no Colégio Municipal                
Tenente General Gaspar de Godoi Colaço - localizado na R. Cel. Raimundo, nº. 32 -               
Centro - Santana de Parnaíba - SP - CEP: 06501-010. 
 
Art. 2º. Conforme estabelecido pelo item 18.3., do capítulo 8, “Da Sexta Etapa -              
Eleição”, do Edital nº. 01/2019 - CMDCA, a eleição será realizada sob a             
responsabilidade da Comissão Eleitoral do CMDCA e fiscalização do Ministério          
Público – Promotoria da Vara da Infância e Juventude, nos seguintes termos:  
 
I)  O sufrágio será universal e o voto facultativo e secreto;  
 
II) Será garantido o isolamento do eleitor no momento em que estiver votando;  
 
III) Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de              
identificado, assinará a folha de votação e na cabine indevassável, votará em 01 (um)              
único nome da sua preferência por meio eletrônico. Em caso de pane em algum              
equipamento, poderá ser iniciada a votação por meio de cédula oficial, conforme o             
artigo 57 da Lei Municipal nº. 2.533/2004;  
 
IV) No ato de votação, o eleitor deverá apresentar à mesa o documento oficial de               
identidade com foto (RG, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação com            
foto, carteiras de Identidade expedidas por Conselhos Regionais de Categorias          
Profissionais, carteiras de identidade das Forças Armadas e Segurança Pública) e o            
Título de Eleitor cadastrado no Município de Santana de Parnaíba. 
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Art. 3º. A eleição contará com 09 (nove) salas de votação regulares, organizadas em              
ordem alfabética, para os eleitores com a situação regular até o dia 11 de julho de                
2019, nos seguintes termos: 
 
I) Sala 01: eleitores com as iniciais do primeiro nome com a letra “A”. 
 
II) Sala 02: eleitores com as iniciais do primeiro nome com as letras “B”, “C”, e “D”. 
 
III) Sala 03: eleitores com as iniciais do primeiro nome com as letras “E”, “F” e “G”. 
 
IV) Sala 04: eleitores com as iniciais do primeiro nome com as letras “H”, “I” e “J”. 
 
V) Sala 05: eleitores com as iniciais do primeiro nome com as letras “K”, “L”, “N” e                 
“O”. 
 
VI) Sala 06: eleitores com as iniciais do primeiro nome com a letra “M”. 
 
VII) Sala 07: eleitores com as iniciais do primeiro nome com as letras “Q”, “P” e “R”. 
 
VIII) Sala 08: eleitores com as iniciais do primeiro nome com as letras “S”, “T” e                
“U”. 
 
IX) Sala 09: eleitores com as iniciais do primeiro nome com as letras “V”, “X”, “W”,                
“Y” e “Z”. 
 
Art. 4º. A sala de nº. 10, denominada “Exceção”, será destinada para todos os              
eleitores que emitiram o título de eleitor após o dia 11 de julho de 2019.  
 
Art. 5º. Nos casos da regularização da situação na Justiça Eleitoral após o dia 11 de                
julho de 2019, os eleitores deverão ser encaminhados para a equipe responsável pela             
validação de documentos, que realizará uma consulta no site da Justiça Eleitoral. Após             
a validação, o eleitor votará na sala 10 (exceção). 
 
Art. 6º. O eleitor que apresentar a certidão de quitação eleitoral ou semelhante, em              
substituição ao título, será encaminhado para a equipe responsável pela validação de            
documentos, que realizará uma consulta no site da Justiça Eleitoral. Após a validação,             
o eleitor será acompanhado para a sua respectiva sala de votação. 
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Art. 7º. A eleição será realizada, integralmente, com o uso de equipamentos de             
votação eletrônica. Com base na simulação de uso do equipamento de votação            
eletrônica pela empresa contratada, realizada no dia 23 de setembro de 2019, os             
candidatos, de forma unânime, fizeram sugestões de alterações para facilitar a votação            
eletrônica. As propostas referentes ao sistema (software) de votação eletrônica foram           
aprovadas e serão aplicadas. A ata do encontro realizado para a simulação está             
disponível na forma disposta no Anexo Único desta Resolução. 
 
Art. 8º. Haverá, em cada sala de votação, dois mesários da empresa E-Social Projetos              
Educacionais e Desenvolvimento Eireli. Conforme deliberado pela Comissão Eleitoral         
do CMDCA, com base na proposta unânime dos candidatos presentes na simulação de             
uso do equipamento eletrônico, esses mesários, ligados à empresa E-Social, serão os            
únicos autorizados a fornecer, no ato da votação, orientações verbais aos eleitores que             
apresentarem dificuldades com o uso do equipamento. Fica vedado qualquer forma de            
indução de voto ou contato do mesário com o equipamento de manuseio do eleitor. 
 
Art. 9º. As pessoas idosas, com deficiência ou com mobilidade reduzida poderão estar             
acompanhadas de um familiar. O acompanhante, no entanto, deverá aguardar no           
espaço reservado na sala de votação até o término do voto pelo eleitor. Caso apresente               
dificuldade no uso do equipamento, o eleitor será orientado verbalmente nos termos            
do artigo 8º. desta Resolução. 
 
Art. 10º. A Comissão Eleitoral do CMDCA disponibilizará, no dia da eleição,            
próximo às salas de votação, um informativo com o passo a passo de como votar. 
 
Art. 11. Os equipamentos de votação eletrônica serão entregues pela empresa           
E-Social em embalagens lacradas no local de votação no dia 05 de outubro de 2019,               
aproximadamente às 10h30min. Os candidatos e seus fiscais poderão acompanhar a           
entrega no local de votação. Após o recebimento, os equipamentos serão armazenados            
em uma sala trancada, na presença da Comissão Eleitoral do CMDCA e de candidatos              
ou fiscais presentes. 
 
Art. 12. É expressamente vedado no dia da eleição: 
 
I - o transporte de eleitores, promovidos por candidatos ou seus cabos eleitorais; 
 
II - a realização de campanha e propaganda eleitoral; 
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III - tentativa de fraude ou outros atos que atentem contra a realização ou legitimidade               
da eleição. 
 
Art. 13. A violação das regras dispostas no Edital nº. 01/2019 - CMDCA e no artigo                
11 desta Resolução importará na cassação do registro da candidatura ou diploma de             
posse do candidato responsável, após a instauração de procedimento administrativo          
pela Comissão Eleitoral do CMDCA, no qual seja garantido ao candidato o exercício             
do contraditório e ampla defesa. Conforme definido no item 8.5. do capítulo 8, “Da              
Comissão Eleitoral”, do Edital nº. 01/2019 - CMDCA, após a deliberação da            
Comissão Eleitoral do CMDCA, caberá recurso à plenária do CMDCA.  
Parágrafo Único. O candidato responderá por eventuais excessos de seus          
simpatizantes. 
 
Art. 14.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 

Santana de Parnaíba, 25 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Akio Higaki 
Presidente do CMDCA 
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Anexo Único 

 
ATA DA REUNIÃO PARA REALIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO DO USO DO EQUIPAMENTO 

DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA 

 

Aos vinte e três dias, do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às                 

dezenove horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Professor             

Edgar de Morais, 150 – Jardim Frediani - Santana de Parnaíba; realizou-se a reunião para a                

realização da simulação do uso do equipamento de votação eletrônica. A reunião foi iniciada              

com a seguinte pauta: 1) Assinatura da lista de presença 2) Explicação sobre a organização               

e regras gerais para o dia da eleição; 3) Simulação do uso do equipamento de votação                

eletrônica; 4) Encerramento. 

ITENS CONSIDERAÇÕES 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estiveram presentes na reunião o Presidente do CMDCA, Erik Akio Higaki, a assessora da              
Secretaria Municipal de Assistência Social, Vanessa Carvalho, o secretário executivo do CMDCA,            
Paulo José Justo, as conselheiras do CMDCA Iara Koga (sociedade civil) e Jane Porcino (poder               
público) e representantes da empresa E-Social Projetos Educacionais e Desenvolvimento Eireli.           
Conforme a lista de presença assinada, os seguintes candidatos participaram da reunião: 
Leonice Fedrigo Duarte da Silva; Ana Lúcia Nogueira de Santana Silva; Paulo Roberto Fonseca              
Passos; Renato Feitosa Bezerra; Maria do Carmo Pereira Leonardo; Vanessa Lima da Silva;             
Marcela Flávia Freitas Menino; Magda Ribeiro Pinto da Silva; Sandra Maria de Souza Costa              
Esteves; Edivaldo Bispo de Oliveira; Elza Maria Souza da Silva; Amanda Santos Sousa; André da               
Cruz de Lamare; Santina da Silva Borges; Adriana Pereira de Lima; Renata Oliveira Pereira 
Gercino Ferreira de Aguiar; Suzana Matias Pereira dos Santos; Renata Galves de Almeida; e              
Marivaldo Pereira Rodrigues Silva. 
 
O Presidente do CMDCA, Erik Akio Higaki, iniciou a reunião fazendo uma apresentação de como               
será a organização no dia da eleição. Foi informado que será fornecida alimentação apenas              
para a equipe que estiver trabalhando na organização da eleição. Em seguida, explicou como              
será o procedimento para votação: o eleitor, ao chegar na quadra do Colégio Municipal Colaço               
(local de votação), passará por uma triagem para verificar se está portando os documentos              
corretos - o Título de Eleitor do Município de Santana de Parnaíba e documento oficial com foto.                 
Depois, será encaminhado a fila correspondente a sua seção (sala) de votação, onde um              
colaborador o acompanhará até a sua seção (sala) de votação. Ali apresentará os documentos,              
assinará a lista de eleitores e, por fim, registrará seu voto no equipamento de votação               
eletrônica. Os eleitores que emitiram o título após o dia 11/07/2019 serão encaminhados à sala               
de votação nº. 10, denominada “exceção”, onde o título será cadastrado e, em seguida, votará               
naquela mesma sala. Os títulos que não constarem na listagem do TRE, por conta de alguma                
irregularidade, será encaminhado para uma equipe de apoio, que realizará uma consulta no site              
da Justiça Eleitoral, para verificar se a situação foi sanada. Caso a situação esteja regular, o                
eleitor será liberado para votar na seção (sala) de votação nº. 10 (exceção). No dia 05 de                 
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outubro, os equipamentos de votação eletrônica, devidamente lacrados, serão transportados da           
sede da empresa em Barueri, sendo escoltadas pela Guarda Municipal até o local de votação,               
onde serão trancados em uma sala. O horário previsto para a entrega dos equipamento é               
10h30. Tal procedimento poderá ser acompanhado pelos candidatos e fiscais. No dia seguinte,             
às sete horas, será liberada a entrada no local de votação para os candidatos e os fiscais. As                  
urnas serão levadas para as seções onde serão ligadas e o relatório será emitido confirmando               
que não há nenhum voto computado nelas. 
 
Posteriormente foi iniciada a simulação de votação no equipamento de votação eletrônica. Foi             
disponibilizada uma listagem com número e nome de alguns candidatos fictícios. Entre os             
candidatos hipotéticos, foram utilizados números de um e de dois dígitos. Todos os candidatos              
presentes puderam votar e verificar como é o funcionamento do equipamento. A primeira tela              
apresentava os dizeres: “Eleição do Conselho Tutelar de Santana de Parnaíba” e, em embaixo,              
a tecla “continuar”. Ao tocar na referida tecla, era exibido o teclado para digitar o número do                 
candidato. Após digitar o número, aparecia, automaticamente, a foto, número, nome de            
urna/apelido e nome do candidato, e as teclas “branco”, “confirma” e “corrige”. Confirmando a              
escolha, o sistema mostrava uma nova tela, repetindo os dados do candidato, com a pergunta:               
“Você confirma o voto?”. Nesse momento, havia a opção de “Voltar” e “Confirmar o Voto”. Após                
nova confirmação, o voto é computado e com a última tela emitindo a seguinte mensagem:               
“obrigado por sua colaboração”. Em seguida da votação fictícia, foi realizada a apuração. Após              
a simulação, foi iniciado um debate entre os candidatos e propostas foram levantadas para              
contribuir com o aperfeiçoamento do sistema e do equipamento de votação. Os candidatos, por              
consenso, aprovaram as seguintes alterações: (1) exclusão da tela inicial com o botão             
"Continuar". Sendo assim, o eleitor terá acesso direto ao teclado de votação; (II) o eleitor               
deverá confirmar o voto duas vezes: ao digitar o número do candidato, a foto aparecerá e ele                 
poderá votar branco, corrigir ou confirmar. Ao apertar confirmar, aparecerá uma nova tela para              
confirmar o voto ou voltar para a tela inicial. (3) Ao fim da votação, será sinalizado um som de                   
término de votação e aparecerá, como na votação convencional, a palavra "FIM", em destaque.              
(4) Haverá, próximo à todas as sessões de votação, um passo a passo de como votar                
corretamente. (5) Os mesários da empresa E-Social, que são isentos e de fora do município,               
serão os únicos autorizados a auxiliar o eleitor no ato da votação eletrônica, caso ele apresente                
dificuldade. O mesário da E-Social poderá ir até o eleitor e orientar verbalmente como votar.               
Será expressamente vedado qualquer forma de indução de voto ou contato do mesário com o               
equipamento de votação eletrônica. (6) Pessoas idosas, analfabetas ou com deficiência poderão            
estar acompanhadas de um familiar. Os candidatos presentes foram informados que essas            
proposta serão submetidas à análise e deliberação da Comissão Eleitoral do CMDCA. 
 
Os candidatos entregaram, no fim do encontro, um termo de compromisso assinado,            
declarando ciência e acordo com o uso do sistema de votação eletrônica. Nada mais havendo a                
tratar, encerrou-se a Reunião para a Realização da Simulação do Uso do Equipamento de              
Votação Eletrônica, aos vinte três dias, do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, e                  
eu, Paulo José Justo, da Secretaria Executiva, lavrei esta ata que vai por mim assinada               
____________________, e pelos demais presentes, conforme lista de presença anexa. 
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