
 

ATA da Eleição Virtual para Vagas Remanescentes do COMDEF 

Piracicaba – dia 05/05/2021 

 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um ocorreu, de maneira 

virtual, a Eleição para Vagas Remanescentes de Conselheiros Representantes 

da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Proteção, Direitos e 

Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência, sito na Rua Joaquim André, 895, 

Bairro Paulista, na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. O processo 

eleitoral se iniciou no dia quatro de maio quando foi enviado um e-mail para cada 

pessoa inscrita para votação e candidatos. O e-mail continha as instruções para 

votação e o link do formulário virtual para que pudessem escolher até 03 (três) 

nomes de sua preferência entre os candidatos que tiveram sua inscrição 

aprovada. No e-mail também continha a informação que o voto seria validado 

pelo número do CPF das pessoas aptas a votarem. Os nomes dos candidatos 

inscritos e aprovados estavam no formulário em ordem alfabética. Foram eles: 

Ademir Barbosa – representando a Associação Piracicabana de Ostomizados e 

Incontinentes, Inez Machado de Lima, Laís Paroli, Marcio Domingues e Rafael 

Callegari Moreira – representando o Centro de Reabilitação de Piracicaba. Além 

dos próprios candidatos, também se inscreveram 14 (quatorze) delegados para 

a votação: Agatangela Ramos Santos, Arianna Theresa Barbosa, Camila de 

Fatima Silveira Nunes, Demerval Brega, Eduardo Azzini, João Francisco da 

Silva, José Roberto da Silva, Karina Henrique da Silva, Luiz Carlos Pinto, Paulo 

Alcebirio dos Santos, Rebeca Paschoal Padulla, Sandra Rita da Cruz Moura, 

Saulo José Lopes, Vera Lucia Groppo Clemente. Totalizou-se, então, 19  



(dezenove) eleitores. O processo de votação foi iniciado pela presidente da 

comissão eleitoral, Elisângela da Silva Oliveira, às oito horas do dia 05/05/2021, 

com a abertura do link de votação. O link de votação permaneceu aberto durante 

todo o dia e foi fechado por Elisângela às dezessete horas do mesmo dia. 

Durante o período de votação, o candidato Márcio entrou em contato com a 

Larissa, Secretária da Casa dos Conselhos, solicitando que enviasse novamente 

o link da votação porque estava com problemas no e-mail, o que foi atendido. 

Nenhum outro candidato ou delegado relatou qualquer problema ou dificuldade 

durante o pleito. Encerrada a votação, iniciou-se o processo de apuração. Vinte 

e uma pessoas acessaram o formulário de votação e registraram as suas 

respostas totalizando um resultado inicial de 20 (vinte) votos para Ademir 

Barbosa, 07 (sete) votos para Marcio Domingues, 05 (cinco) votos para Lais 

Paroli e 04 (quatro) votos para Inez Machado de Lima e Rafael Callegari Moreira. 

Porém, como havia somente dezenove pessoas inscritas, os votos foram 

autenticados pelos números de CPFs inscritos. Com a conferência dos CPFs, 

apurou-se que três dos delegados inscritos não votaram. São eles: José Roberto 

da Silva, Sandra Rita da Cruz Moura e Saulo José Lopes. Além disso, cinco 

pessoas não inscritas acessaram o formulário de votação. Em pesquisa, 

percebeu-se que os números fornecidos por estas cinco pessoas não pertencem 

a CPFs válidos. São eles: 968.296.648-53, que acessou o link às 13h35; 

031.690.568-24, acesso às 13h36; 191.602.018-60, acesso às 13h37; 

089.517.288-70, acesso às 13h38 e 031.690.358-27, acesso às 13h39. Estes 

cinco votos foram anulados. Nenhum eleitor votou em branco ou teve seu voto 

anulado por escolher mais de três candidatos. Com a ausência de três eleitores 

e anulação de cinco votos, obtivemos um total de 16 (dezesseis) votos válidos 



com o seguinte resultado: Ademir Barbosa teve 15 votos, Marcio Domingues teve 

07 votos, Lais Paroli obteve 05 votos e, Inez Machado de Lima e Rafael Callegari 

Moreira tiveram 04 votos cada. Com este resultado foram eleitos para as vagas 

titulares Ademir e Marcio. A ordem de suplência é: Laís, Inez e Rafael. O critério 

de desempate entre Inez e Rafael foi a maior idade. Com a apuração e 

divulgação do resultado para os interessados foi encerrado o processo eleitoral. 

Participaram da Comissão Eleitoral os seguintes Representantes do Poder 

Público: Elisângela da Silva Oliveira como Presidente, Daniele Geleilete 

Camolesi como Secretária, Clévis Francisco Lorenzi Spada e Andréa Aparecida 

Gazaffi Savino.  

Não havendo nenhuma impugnação, eu, Elisângela da Silva Oliveira, encerro a 

presente ata, que deverá ser lida e assinada pelos membros da Comissão 

Eleitoral. 


