
RESULTADO FINAL, APÓS RECURSO, DO CREDENCIAMENTO DE CANDIDATOS E VONTATES DO PROCESSO DE ESCOLHA Nº 004/SMDHC/2021 
EDITAL PROCESSO DE ESCOLHA Nº 004/SMDHC/2021 

 
A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, por meio da Secretaria Executiva do CMDCA/SP, e no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, e nos termos da Lei Municipal nº 11.123, de 22/11/1991, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 55.463, 
de 29/08/2014; 
 
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 15.946, de 23/12/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.021, de 31/03/2015;  
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 069/SMDHC/2021, de 30/10/2021, que constituiu a Comissão Eleitoral do processo de escolha de representantes da sociedade civil 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo – CMDCA/SP para a gestão do biênio 2021/2023; 
 
CONSIDERANDO o Edital Processo de Escolha nº 004/SMDHC/2021 (DOC de 30/10/2021, p. 54), que tornou público o processo de escolha complementar de 
representantes suplentes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo – CMDCA/SP, para a gestão do biênio 
2021/2023;  
 
 
RESOLVE tornar público o resultado final do credenciamento de candidaturas e de votantes, homologado pela Comissão Eleitoral, para o processo de escolha 
complementar de representantes suplentes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo – CMDCA/SP para a 
gestão do biênio 2021/2023:  
 
RESULTADO DA DECISÃO DO RECURSO E RESULTADO FINAL DO CREDENCIAMENTO DE CANDIDATURAS: 

1. A Comissão Eleitoral do processo de escolha complementar de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de São Paulo – CMDCA/SP, no uso de suas competências atribuídas pela Portaria nº 069/SMDHC/2021, de 30 de outubro de 2021, homologou 
o seguinte resultado da decisão dos recursos recepcionados e do resultado final do credenciamento de candidaturas às vagas representantes suplentes de 
conselheiros de direitos, considerando as regras do Edital e a vigência das duas decisões liminares proferidas no Processo nº 1039621-90.2021.8.26.053: 

 



Entidade/Movimento/Sind
icato/Associação 

Profissional/Conselho 
Profissional 

Nome do/a 
Candidato/a 

Categoria 
de 

representaç
ão 

Resultado 
PRELIMINA

R do 
credenciam

ento 

Motivação do indeferimento 
Apresen
tação de 
recurso 

Análise de recurso 
Resultado FINAL do 

credenciamento 

Associação dos Servidores 
do Hospital das Clínicas - 

ASHC 

Andreia Aparecida 
Teixeira da Silva 

Defesa dos 
Trabalhador

es 
Vinculados 
à Questão 

Indeferido 

24.4. Ausência de atestado cível 
estadual e federal; 

 
Poderá apresentar Recurso 

conforme o cronograma do item 
40 do Edital e conforme Anexo 

IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC. 

sim 

Reapresentada 
documentação em 
conformidade com 
o(s) requisito(s) do 
Edital Processo de 

Escolha nº 
004/SMDHC/2021. 

Deferido 

Associação de Moradores 
da Vila Arco Irís 

Alcides Paes do 
Prado Junior 

Defesa dos 
Direitos da 
Criança e 

do 
Adolescent

e 

Indeferido 

24.4. Ausência de atestado cível 
federal; 

24.7 - ausência de declaração de 
anexo único a que se refere o 

Art. 3º do Decreto nº 53.177/12 
(ANEXO III do Edital) 

 
Poderá apresentar Recurso 

conforme o cronograma do item 
40 do Edital e conforme Anexo 

IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC. 

sim 

Reapresentada 
documentação em 
conformidade com 
o(s) requisito(s) do 
Edital Processo de 

Escolha nº 
004/SMDHC/2021. 

Deferido 



Associação Brasileira de 
Linfoma e Leucemia - 

ABRALE 
Nina Melo 

Estudos, 
Pesquisa e 
Formação, 

com 
intervenção 
política na 

área 

Indeferido 

24.4. Ausência de atestado 
criminal estadual e atestados 

civeis estadual e federal; 
 

Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do item 
40 do Edital e conforme Anexo 

IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC. 

sim 

Reapresentada 
documentação em 
conformidade com 
o(s) requisito(s) do 
Edital Processo de 

Escolha nº 
004/SMDHC/2021. 

Deferido 

Instituto Global Attitude Rodrigo Giorgi Reis 

Defesa das 
Melhorias 

das 
Condições 
de Vida da 
População 

Indeferido 

24.4. Ausência de atestado cível 
estadual e federal; 

 
Poderá apresentar Recurso 

conforme o cronograma do item 
40 do Edital e conforme Anexo 

IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC. 

não - indeferimento 

Congregação da Santa Cruz 
Fabiana Meirelles 

Fernandes 

Atendiment
o Social à 
Criança e 

ao 
Adolescent

e 

Indeferido 

24.4. Ausência de atestado 
criminal estadual e atestados 

civeis estadual e federal; 
 

Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do item 
40 do Edital e conforme Anexo 

IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC. 

sim 

Reapresentada 
documentação em 
conformidade com 
o(s) requisito(s) do 
Edital Processo de 

Escolha nº 
004/SMDHC/2021. 

Deferido 

 

 

 



 
RESULTADO DA DECISÃO DO RECURSO E DO RESULTADO DO CREDENCIAMENTO DE VOTANTES: 
 

2. A Comissão Eleitoral do processo de escolha complementar de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de São Paulo – CMDCA/SP para a gestão do biênio 2019/2021, no uso de suas competências atribuídas pela Portaria nº 069/SMDHC/2021, de 
30 de outubro de 2021, homologou o seguinte resultado da decisão dos recursos recepcionados e do resultado final do credenciamento de votantes: 

 

Entidade/Movimento/Sindicato/Associação 
Profissional/ 

Conselho Profissional 

Nome do 
Votante 

Categoria de 
representação 

Resultado 
PRELIMINAR 

do 
credenciame

nto 

Motivação do indeferimento 

Apres
entaçã

o de 
recurs

o 

Análise 
de 

recurso 

Resultado FINAL 
do 

credenciamento 

Associação Beneficente Santa Fé 
Cristina 
Miziara 

atendimento 
social à criança e 
ao adolescente 

Deferido   - - Deferido 

Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha 
Claudio 
Tieghi 

atendimento 
social à criança e 
ao adolescente 

Deferido   - - Deferido 

Associação da Comunidade Cruzeirinho do 
Jardim Maringuá 

Weder de 
Souza 
Lages 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Deferido   - - Deferido 

Instituto Amigos Unidos Venceremos - 
MDLD 

Michela 
Nunes 

Costa da 
Silva 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Deferido   - - Deferido 



Clube da Comunidade Vila Matilde 
Sergio 

Ricardo 
Vermelho 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Indeferido 

3.1 - ausência de previsão de 
entidade que tenha, entre suas 

atividades, melhoria da 
condição de vida de crianças e 

adolescentes, informação 
inexistente em seu estatuto 

A Comissão reitera 
entendimento posto 

anteriormente, o qual 
determina que o segmento 

apontando pela entidade deve 
estar em consonância com a 
sua atividade. Em razão da 

ausência da previsão de 
qualquer objeto associativo 

com criança e adolescente, e 
considerando o disposto nos 

itens 11 e 16 do Edital, a 
Comissão Eleitoral delibera pelo 

indeferimento e pela não 
possibilidade de recurso 

- - Indeferido 

Instituto Trem das Onze Nova Vida 
William da 
Conceição 

Silva 

atendimento 
social à criança e 
ao adolescente 

Deferido   - - Deferido 



Associação São Sabas de Filantropia - ASSAF 
Wendell 
Valente 

Reis 

atendimento 
social à criança e 
ao adolescente 

Indeferido 

2.1 - ausência de protocolo de 
renovação para registro vencido 

no CMDCA 
Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do 

item 40 do Edital e conforme 
Anexo IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC. 

Não - Indeferido 

Associação União de Amigos do Jd. São 
Francisco e Jd. Rodolfo Pirani  

Carla da 
Silva Mecca 

Ischi 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Indeferido 

25.2 - ausência de Cópia de 
cédula de identidade ou 

documento de identificação 
oficial com foto do votante 
25.3.1 - ausência de Cópia 
simples do documento de 

identidade do/a representante 
legal 

25.3.2 - ausência de Cópia 
simples do estatuto e/ou ata(s) 
de eleição e de posse da atual 

diretoria, devidamente 
registrados no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do Município de São 
Paulo 

 
A entidade se recadastrou 

como votante apresentando 
apenas o Anexo II. Na análise 
do credenciamento anterior, 

consta que a entidade não 

Não - Indeferido 



possui atividade relacionado à 
criança e adolescente, violando 
o item 3.1, do Edital, todavia, 
considerando o intervalo de 

tempo entre o antigo 
credenciamento e o atual, a 

Comissão concede o direito ao 
recurso mediante a alteração 
do estatuto. Agora, caso não 

seja comprovado as alterações, 
será mantido o indeferimento; 

Associação Beneficente Menino Jesus 

Regiane 
Ramos 

Oliveira dos 
Santos 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Indeferido 

25.3.2 - não apresentação de 
Cópia simples de ata(s) de 
eleição e de posse da atual 

diretoria, devidamente 
registrada no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do Município de São 
Paulo (ata apresentada 

referente a mandato terminado 
em 26/09/2019) 

Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do 

item 40 do Edital e conforme 
Anexo IV. Para acesso a essas 

Não - Indeferido 



informações entre no site da 
SMDHC. 

Instituto Social Prato Cheio Arthur Alvim 
Sueli 

Bernardo 
Bento 

atendimento 
social à criança e 
ao adolescente; 

defesa dos 
direitos da 

criança e do 
adolescente; 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população; 

estudos, 
pesquisas e 

formação, com 
intervenção 

política na área 

Indeferido 

2.1 - não apresentação de Cópia 
simples do Registro no 

CMDCA/SP, caso seja entidade 
do segmento de atendimento 

social à criança e ao 
adolescente 

25.1 - apresentação da Ficha de 
credenciamento (ANEXO II do 

Edital) preenchida com todos os 
segmentos assinalados, não 
sendo possível identificar o 

segmento de atuação da 
entidade 

25.1 - não apresentação de 
Ficha de credenciamento 

(ANEXO II do Edital) assinada 
pelo/a representante legal ou 

pelo/a procurador/a 
25.2 - ausência de Cópia de 

cédula de identidade ou 
documento de identificação 
oficial com foto do votante 
(documentação incompleta 

Não - Indeferido 



apresentada) 
Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do 

item 40 do Edital e conforme 
Anexo IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC. 

 Instituto Down Daniel Moraes 
Edna 

Ribeiro da 
Silva 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Deferido - - - Deferido 

Instituto Techmail de Formação e 
Capacitação de Pessoal 

Raquel 
Vidal 

Antonio 
Attuy 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Deferido - - - Deferido 



 Federação Paulista da Karate 
José Carlos 
Gomes de 

Oliveira 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Indeferido 

3.1 - ausência de previsão de 
entidade que tenha, entre suas 

atividades, melhoria da 
condição de vida de crianças e 

adolescentes, informação 
inexistente em seu estatuto 

 
A Comissão reitera 

entendimento posto 
anteriormente, o qual 

determina que o segmento 
apontando pela entidade deve 
estar em consonância com a 
sua atividade. Em razão da 

ausência da previsão de 
atividade ou objeto associativo 

com o tema criança e 
adolescente e considerando o 
disposto nos itens 11 e 16 do 
Edital, a Comissão Eleitoral 

delibera pelo indeferimento e 
pela não possibilidade de 

recurso; 

- - Indeferido 



Associação dos Servidores do Hospital das 
Clínicas - ASHC 

Andreia 
Aparecida 
Teixeira da 

Silva 

defesa dos 
trabalhadores 
vinculados à 

questão 

Indeferido 

A entidade realizou 
credenciamento como 

candidata no presente processo 
de escolha, de maneira que já 

exercerá o direito de voto, pois 
o/a candidato/a é votante 

nato/a da entidade, conforme 
disposto no item 4.1.1. do 
Edital Processo Escolha nº 

004/SMDHC/2021 
("Candidato/a é o/a 

representante que votará e será 
votado"), descumprindo-se o 
item 4, do Edital, segundo o 
qual a entidade, movimento, 

sindicato, associação 
profissional ou conselho 

profissional deverá credenciar 
na condição de votante, apenas 

01 (um) representante, no 
processo de escolha. 

Considerando o disposto nos 
itens 11 e 16 do Edital, a 

Comissão Eleitoral delibera pela 
não possibilidade de recurso; 

- - Indeferido 



AMOFRAN - Associação de Moradores 
Francisco Nunes 

Cicero 
Alexandre 
dos Santos 

não informado Indeferido 

2.1 - não apresentação de Cópia 
simples do Registro no 

CMDCA/SP, caso seja entidade 
do segmento de atendimento 

social à criança e ao 
adolescente 

25.1 - não apresentação da 
Ficha de credenciamento 

(ANEXO II do Edital) 
completamente preenchida 

(não preenchimento da 
categoria de representação na 
qual se enquadra a entidade) 
Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do 

item 40 do Edital e conforme 
Anexo IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC.  

Não - Indeferido 

Instituto O Canto do Saber é Viver 
Denise 

Ângelo de 
Andrade 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Indeferido 

25.1 - não apresentação da 
Ficha de credenciamento 

(ANEXO II do Edital) 
completamente preenchida 
(ausência de informações 

completas da representante 
legal) 

Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do 

item 40 do Edital e conforme 
Anexo IV. Para acesso a essas 

não - Indeferido 



informações entre no site da 
SMDHC. 

Associação Brasileira de Epilepsia 

Maria Alice 
Araújo 
Moraes 
Mello 

Susemihl 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Deferido - - - Deferido 

Associação Casa da Criança Nossa Senhora 
Aparecida 

Lusia Lopes 
da Silva 

defesa da 
melhoria das 

condições de vida 
da população 

Deferido - - - Deferido 

Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 
- ABRALE  

Ivie 
Macedo 

Souza 

atendimento 
social à criança e 
ao adolescente 

Indeferido 

A entidade realizou 
credenciamento como 
candidata  no presente 
processo de escolha, de 

maneira que já exercerá o 
direito de voto, pois o/a 

candidato/a é votante nato/a 
da entidade, conforme disposto 

no item 4.1.1. do Edital 
Processo Escolha nº 
004/SMDHC/2021 

("Candidato/a é o/a 
representante que votará e será 

votado"), descumprindo-se o 
item 4. do Edital, segundo o 

- - Indeferido 



qual a entidade, movimento, 
sindicato, associação 

profissional ou conselho 
profissional deverá credenciar 

na condição de votante, apenas 
01 (um) representante, no 

processo de escolha. 
Considerando o disposto nos 

itens 11 e 16 do Edital, a 
Comissão Eleitoral delibera pelo 

indeferimento do 
credenciamento por 

duplicidade, com 
impossibilidade do recurso; 



 Instituto Viver Melhor 
não 

informado 

atendimento 
social à criança e 
ao adolescente 

Indeferido 

25.1 - não apresentação da 
Ficha de credenciamento 

(ANEXO II do Edital) 
completamente preenchida 
(ausência de informação do 

nome civil ou social do/a 
votante) 

25.2 - ausência de Cópia de 
cédula de identidade ou 

documento de identificação 
oficial com foto do/a votante 

25.3.1 - ausência de Cópia 
simples do documento de 

identidade do/a representante 
legal 

25.3.2 - ausência de Cópia 
simples do estatuto e/ou ata(s) 
de eleição e de posse da atual 

diretoria, devidamente 
registrados no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do Município de São 
Paulo 

2.1 - não apresentação de Cópia 
simples do Registro no 

CMDCA/SP, caso seja entidade 
do segmento de atendimento 

social à criança e ao 
adolescente 

Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do 

Não - Indeferido 



item 40 do Edital e conforme 
Anexo IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC. 



 Associação Projeto Vale Ouro 
não 

informado 
não informado Indeferido 

2.1 - não apresentação de Cópia 
simples do Registro no 

CMDCA/SP, caso seja entidade 
do segmento de atendimento 

social à criança e ao 
adolescente 

25.1 - não apresentação da 
Ficha de credenciamento 

(ANEXO II do Edital), 
completamente preenchida e 
assinada pelo/a representante 
legal ou pelo/a procurador/a 
25.2 - ausência de Cópia de 

cédula de identidade ou 
documento de identificação 

oficial com foto do/a votante 
25.3.1 - ausência de Cópia 
simples do documento de 

identidade do/a representante 
legal 

25.3.2 - ausência de Cópia 
simples do estatuto 

devidamente registrado no 
Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do Município 
de São Paulo 

Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do 

item 40 do Edital e conforme 
Anexo IV. Para acesso a essas 

Não - Indeferido 



informações entre no site da 
SMDHC. 

Instituto Casa - Centro de Apoio Social e 
Atendimento 

Eva 
Fonseca 

atendimento 
social à criança e 
ao adolescente 

Indeferido 

2.1 - não apresentação de Cópia 
simples do Registro no 

CMDCA/SP, caso seja entidade 
do segmento de atendimento 

social à criança e ao 
adolescente 

25.1 - não apresentação da 
Ficha de credenciamento 

(ANEXO II do Edital) assinada 
pelo/a representante legal ou 

pelo/a procurador/a, pois a ata 
de eleição e posse de diretoria 

apresentada se refere a 
mandato encerrado em 

01/01/2020, não sendo possível 
verificar a atual representação 

Não - Indeferido 



legal da entidade 
25.3.2 - não apresentação de 

Cópia simples de ata de eleição 
e de posse da atual diretoria, 
devidamente registrada no 
Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do Município 
de São Paulo (ata apresentada 

referente a mandato terminado 
em 01/01/2020) 

Poderá apresentar Recurso 
conforme o cronograma do 

item 40 do Edital e conforme 
Anexo IV. Para acesso a essas 
informações entre no site da 

SMDHC. 



Assembleia de Deus Resgatando Vidas 
Ministério Kadosh 

Marcelina 
Santos de 
Lima Silva 

atendimento 
social à criança e 
ao adolescente 

Indeferido 

2.1 - não apresentação de Cópia 
simples do Registro no 

CMDCA/SP, caso seja entidade 
do segmento de atendimento 

social à criança e ao 
adolescente 

25.2 - ausência de Cópia de 
cédula de identidade ou 

documento de identificação 
oficial com foto da votante 
25.3.1 - ausência de Cópia 
simples do documento de 

identidade do/a representante 
legal 

25.3.2 - ausência de Cópia 
simples do estatuto e/ou ata(s) 
de eleição e de posse da atual 

diretoria, devidamente 
registrados no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do Município de São 
Paulo 

3.1. Descumprimento do 
disposto no item 3.1 do Edital, 

visto ser entidade "destinadas a 
fins exclusivamente religioso", 

conforme impedimento 
disposto no art. 2º, inciso I da 
Lei Federal nº 13.019/2014. 
Registra-se, ainda, que pelo 

CNPJ indicado, segundo dados 

- - Indeferido 



da Receita Federal é relativo ao 
Classificação Nacional de 

Atividade Econômica, 
corresponde ao código 94.91-0-

00, relativo a atividade de 
organização religiosa ou 
filosófica e a presente 

Comissão, com base em 
análises anteriores, sedimentou 

o entendimento sobre a 
impossibilidade de 

credenciamento de entidade 
religiosa no Processo de Escolha 

Complementar, tendo como 
base o item 3.1 do Edital, não 

cabendo recurso dessa decisão. 



Instituto Esportivo Educativo Recreativo 
Cultural Criança de Ouro  

não 
informado 

não informado Indeferido 

A Comissão Eleitoral, ao 
analisar o pedido, verificou a 

solicitação do credenciamento 
como votante, todavia, não 

foram enviados os documentos 
descritos nos item 25 do Edital, 
tendo sido enviados cópias de 
documentos com pedido para 

que fosse realizado Registro da 
entidade no CMDCA, processo 
totalmente alheio ao Processo 

de Eleição Complementar, 
sendo assim, a Comissão 

entende que ocorreu um erro 
material e considerando o 

disposto nos itens 11 e 16 do 
Edital, a Comissão Eleitoral 

delibera pelo indeferimento do 
credenciamento e pela não 

possibilidade de recurso. 

- - Indeferido 

 

3. Apenas os/as votantes com resultado final de credenciamento deferido na presente Publicação poderão votar no Processo de Escolha Complementar de 
Representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo – CMDCA/SP (biênio 2021-2023), que ocorrerá no 
dia 15 de dezembro de 2021, quarta-feira, das 09h00 às 17h00, de forma totalmente online, para garantir o direito de participação social e a segurança à saúde de 
toda a população, conforme disposto no item 27. do Edital Processo de Escolha nº 004/SMDHC/2021. 
3.1. Os votantes que tiveram seu credenciamento deferido para votação no processo de escolha realizado em 07 de outubro de 2021 estão automaticamente aptos 
para votação em Assembleia Geral do dia 15/12/2021. 
3.2. Candidatos/as com resultado final de credenciamento deferido na presente Publicação também votarão no Processo de Escolha, com direito a 1 (um) voto pela 
entidade, movimento, sindicato, associação profissional ou conselho profissional que representa, em atenção ao que dispõe o item 4.1.1. do Edital Processo de 
Escolha nº 004/SMDHC/2021. 



3.3. As entidades que inscreveram candidatos/as com resultado final de credenciamento deferido no Processo de Escolha realizado em 07 de outubro de 2021 
votarão neste momento do Processo de Escolha complementar, programado para o dia 15/12/2021, somente se tiverem promovido novo credenciamento como 
votantes neste atual momento do Processo Eleitoral, devendo ter como resultado final desse credenciamento o deferimento apresentado na lista de votantes da 
presente Publicação. A Comissão Eleitoral reitera o motivo dessa regra explicitando que as entidades que apresentaram candidatura para a assembleia de 07 de 
outubro de 2021 já exauriram sua condição de candidatos/as, tendo sido eleitos/as, não cabendo nova eleição para seus cargos, apenas cabendo a possibilidade de 
participação, nesse atual momento, como votantes. 
 
4. As candidaturas e votantes com resultado final de credenciamento deferido receberão e-mail informativo, no endereço de e-mail informado em ficha de 
credenciamento, com orientações sobre o procedimento de votação online que ocorrerá na Assembleia Geral do dia 15/12/2021. 
 
5. A Comissão Eleitoral do Processo de Escolha não se responsabiliza por: 
5.1. Endereços de e-mail informados de forma errônea ou ilegível em ficha de credenciamento, sendo de responsabilidade e interesse exclusivos do/votante informar 
endereço de e-mail correto; 
5.2. Candidatos/as e votantes que não realizarem a votação online no horário estabelecido, em Assembleia Geral do dia 15/12/2021, após recebimento de e-mail 
de orientação prévio, sendo de sua responsabilidade total e exclusiva o exercício de voto online no dia da Assembleia Geral. 
 
6. Quaisquer dúvidas sobre o Processo de Escolha deverão ser encaminhadas apenas ao e-mail duvidaseleicaocmdca@prefeitura.sp.gov.br 
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