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A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, juntamente com a
COMISSÃO ELEITORAL, criada pela Resolução nº 01 de 27 de
Fevereiro de 2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente-CMDCA, no uso de suas atribuições e na forma prevista
nos termos do art. 37, da Lei Municipal nº 1.929 de 28 de Maio de
2015, torna público as seguintes alterações ao EDITAL Nº 01/2019,
publicado no Diário Oficial da Assomassul na Edição Nº 2319 de 29 de
março de 2019, como segue:
 
Suprimir os subitens:
15.2.2.4 Confeccionar as cédulas de votação, conforme modelo a ser
aprovado;
15.5.2.1 Uso de cédulas oficiais devidamente rubricadas por um
membro da Comissão Eleitoral e pelo Presidente da respectiva Mesa
Eleitoral;
15.6 DA CÉDULA OFICIAL
15.6.1 As cédulas deverão ser confeccionadas de maneira tal que,
dobradas, resguardem o sigilo do voto;
15.6.2 As cédulas deverão ser impressas em papel de uma única cor;
15.10.1.5 A Mesa Eleitoral entregará ao eleitor a Cédula Oficial
devidamente rubricada pelo Presidente ou Secretário, na sua ausência;
15.10.1.6 Se o Presidente da Mesa Eleitoral, ou o Secretário em sua
ausência, ao rubricar a Cédula Oficial verificar qualquer vício, rasura ou
danificação na mesma a inutilizará na presença de todos e registrará em
ata tal ocorrência;
15.10.1.7 O eleitor escolhera um candidato de sua preferência,
assinalando em espaço próprio da cédula, de modo a expressar sua
vontade;
15.10.1.8 Ao sair da cabine, o eleitor depositará na urna a Cédula
Eleitoral com a escolha de somente um candidato, que será
devidamente dobrada, na presença dos componentes da Mesa.
15.10.1.9 Se o eleitor, ao receber a cédula ou, ao recolher-se à cabine de
votação, por imprudência, imprevidência ou desconhecimento
danificar, "errar" o voto, marcar mais de um candidato ou de qualquer
forma rasurar a Cédula Oficial, NÃO poderá pedir outra ao Presidente
da Mesa. DEVENDO DEPOSITAR SEU VOTO NA URNA, ainda
que este seja computado como inválido.
15.11.3 O encerramento da votação implica na lacração da urna
eleitoral pelo Presidente da Mesa, assinado por todos os componentes
da Mesa e pelos fiscais presentes ao ato.
 
Incluir os subitens:
15.2.4.4 Manter a ordem no recinto, recorrendo à força pública quando
necessário;
15.2.4.5 Resolver as dificuldades e esclarecer as dúvidas que ocorrerem;
15.2.4.6 Comunicar imediatamente ao representante do CMDCA as
ocorrências sobre as quais a Comissão Eleitoral deva decidir;
15.2.4.7 Solicitar junto ao representante do CMDCA a substituição
dos mesários faltosos.
15.2.4.8 Iniciar e encerrar a votação;
15.2.4.9 Providenciar a entrega dos materiais, após o encerramento da
votação, conforme orientações da Comissão Eleitoral;
15.2.4.10 Atribuir responsabilidades aos demais mesários a fim de
garantir o bom andamento dos trabalhos da seção.
 
15.2.6.3 Identificar o eleitor;
15.2.6.4 Localizar o nome do eleitor no Caderno de Votação;



15.2.6.5 Ditar o número do título eleitoral ao presidente;
15.2.6.6 Colher a assinatura do eleitor;
15.2.6.7 Devolver os documentos do eleitor;
15.2.6.8 Orientar os eleitores na fila e conferir seus documentos;
15.2.6.9 Controlar a entrada e a movimentação das pessoas na seção;
15.2.6.10 Verificar se o eleitor, ao sair, recebeu seu documento de
identificação;
15.2.6.11 Distribuir aos eleitores, às 17 horas, as senhas de acesso à
seção;
15.2.6.12 Exercer as demais atribuições que lhes forem designadas.
 
15.10.1.5 Um dos mesários, escolhido a critério do presidente, deve
orientar os eleitores, verificar se estão portando os documentos
necessários e controlar a entrada e a movimentação das pessoas na
seção;
15.10.1.6 O mesário recebe do eleitor o documento de identificação,
localiza o nome no Caderno de Votação, colhe a assinatura do eleitor no
espaço correspondente e dita o número do título ao presidente;
15.10.1.7 O presidente digita o número do título no terminal do
mesário e aperta CONFIRMA.
15.10.1.8 Aparecem no visor o nome do eleitor, o número do título e o
número sequencial do eleitor no Caderno de Votação;
15.10.1.9 Se os dados apresentados no terminal do mesário estiverem
corretos, o presidente aperta novamente a tecla CONFIRMA e o
eleitor assina o Caderno de Votação antes de votar;
15.10.1.10 O terminal do mesário só exibe a mensagem de que o eleitor
não possui dados biométricos nas seções com identificação biométrica.
Nesse caso, o presidente aperta novamente CONFIRMA, autorizando
o eleitor a votar;
15.10.1.11 O eleitor se dirige à cabina e vota;
15.10.1.12 Um dos mesários devolve ao eleitor o documento de
identificação.
 
15.11.3 Após o atendimento do último eleitor, o presidente inicia os
procedimentos de encerramento da votação conforme orientação a ser
repassada durante treinamento no dia 04 de outubro de 2019.
 
Onde se lê:
15.5.2.3 Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto.
Leia-se:
15.5.2.3 Emprego de urnas eletrônicas de modo que assegurem a
inviolabilidade do voto.
 
Onde se lê:
15.7.1.1 A propaganda dos candidatos deverá encerrar-se 24 (vinte e
quatro) horas antes da eleição, qualquer meio de divulgação ou
comunicação, não sendo permitidos faixas e cartazes próximos aos
locais de votação, não sendo admitida "boca de urna" por ação de
qualquer cidadão.
Leia-se:
15.7.1.1 A propaganda dos candidatos deverá encerrar-se até às 22
horas do dia 05 de outubro de 2019 em qualquer meio de divulgação ou
comunicação.
 
Sem mais a considerar, torna-se público o presente edital.
 
Naviraí-MS, 03 de outubro de 2019.
 
EDILENE ROSA DOS SANTOS
Presidente da Comissão Eleitoral/CMDCA
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