
  
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE SANTANA DE PARNAÍBA 
 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 19/2019 
 

Retifica a Resolução nº. 18/2019, que 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 a Resolução CMDCA nº. 18/2019, que 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; 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Retificar o artigo 8º. da Resolução CMDCA nº. 18/2019, que passa a vigorar               
com a seguinte redação:  
 
“Art. 8º. Haverá, em cada sala de votação, um mesário 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. 2º. Retificar o artigo 11 da Resolução CMDCA nº. 18/2019, que passa a vigorar               
com a seguinte redação:  
 
“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 15h30. Os candidatos e seus fiscais poderão acompanhar a           
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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. 3º. Retificar o artigo 13 da Resolução CMDCA nº. 18/2019, que passa a vigorar               
com a seguinte redação:  
 
“Art. 13. A violação das regras dispostas no Edital nº. 01/2019 - CMDCA e nesta               
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. 4º. Disponibilizar a Resolução CMDCA nº. 18/2019 com as retificações no site             
da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, através do seguinte endereço           
eletrônico: http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/conselhotutelar/ 
 
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
Santana de Parnaíba, 02 de outubro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Akio Higaki 
Presidente do CMDCA 
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