
Ata nº 19

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, no formato virtual via
Google Meet, reuniram-se os integrantes da Comissão Eleitoral, conforme resolução número
020 publicada em Diário Oficial do município, em 24/04/2021, para retomada da Comissão
Eleitoral e leitura do Regimento Eleitoral, aprovado em 07/11/2020 e alterado pela Comissão
Eleitoral, conforme Ata datada em 01/12/2020, que dispõe sobre cancelamento das eleições
datada em 05/12/2020, disponível no site da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania Eleições GCMI.

Presentes na reunião: conselheiras do GCMI e integrantes da Comissão Eleitoral: Maria
Rosária Paolone (Norte), Gasparina Parussi (Sul), Maria Aparecida Ribeiro Costa (Centro).

Conselheiras e integrantes da Comissão Eleitoral ausentes: Tereza Marchesini (Oeste) e
Prudenciana Apariz (Leste), as ausências foram justificadas.

Representantes do poder público presentes na reunião: Renato Souza Cintra - SMDHC,
Dineia Cardoso - SEME, Severina Eudóxia - SMPED e Fernando Lima Amaral Marques -
SMSUB como observador e Marly Augusta Feitosa presidente do GCMI como observadora.

Representantes do poder público ausentes: Luciano Santos Araújo - SMSUB (justificou
ausência), Claudia Rosa Romualdo.

Após saudações foram apresentadas e aprovadas as seguintes datas para as Assembleias
Regionais, que acontecerão de modo virtual: 18/05/2021 para a Região Norte; 20/05/2021
para a Região Sul; 25/05/2021 para a Região Leste; 26/05/2021 para a Região Oeste e
27/05/2021 para a Região Centro. O pleito eleitoral presencial será no dia 12/06/2021,
enquanto o pleito eleitoral virtual acontecerá a partir das 00h01min do dia 11/06/21 até às
23h59min do dia 12/06/2021. A apuração dos votos será no dia 14/06/2021. Os recursos
serão entre os dias 15/06/2021 a 18/06/2021 de modo virtual. O prazo para a devolutiva dos
recursos será entre os dias 21/06/2021 a 22/06/2021 de modo virtual. A eleição da
Secretaria Executiva será no dia 24/06/2021. A posse dos Conselheiros(as) e entrega do
Relatório final da Comissão Eleitoral será no dia 28/06/2021 de modo virtual.

O Coordenador de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, nos informa que:

1- Que o contrato existente com a empresa Tafner Soluções, para realizar a eleições em
05/12/20, não está mais vigente;
2- O programa do Governo Aberto dispõe de um site participamais.prefeitura.sp.gov.br é o
que estará disponível para cadastro de eleitores(as), que optarem por votação virtual;



3- Também esclarece que os eleitores(as) cadastradas(os) para votarem no dia 05/12/2020,
caso queiram confirmar sua opção, deverão cadastrar-se no site acima;
4- Esclarece que não há possibilidade de reverter o cadastro de eleitores(as) por tratar-se
de outro programa e site;
5- Esclarece que o novo cadastro no site possibilitará, durante o processo eleitoral,
identificar os votos e que o mesmo estará aberto durante a votação por dois dias. Sendo
assim o site ficará disponível;

6- Foi esclarecido que o site processa apuração de votos em tempo real. No mais, o sistema
permite a verificação do CPF do votante para certificar que o voto ocorrerá por via
presencial ou virtual. Sendo assim fica garantido que não haverá duplicidade de votos.

7- Ao se referir aos locais de votação presencial o Coordenador nos informa que enviará
ofícios às secretarias (SMADS, SEME e SMSUB), solicitando se há possibilidade das
mesmas cederem: locais de votação presencial e recursos humanos;

8- Leitura do Regimento Eleitoral, aprovado datado em 07/11/2020, realizamos alterações
nos artigos: 3, 6, 7, 8, 9, 14 e 15.

9- Encaminhamento: a Coordenação de Políticas Públicas para Pessoas Idosas - CPPI
ficou de enviar ofícios acima. Caso tenha alguma novidade faremos reunião extraordinária,
quinta-feira dia 29/04/2021 às 14h.

Cida Costa - Informa que haverá Assembleia Geral do GCMI no dia 04/05/2021 às 14h cuja
pauta será eleição e o Coordenador foi convidado a dar os esclarecimentos acima.

Decidiu-se também que após Assembleia Geral a Coordenação de Políticas Públicas para
Pessoas Idosas, enviará e-mails aos eleitores(as), cadastrados para que recebam as
orientações necessárias. Nada mais a discutir deu-se por encerrada a reunião.


