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mmm m wmm^m oo «ocesso oe ^otoçIo mR^ a 
EEBç^ TO ammm fiscal ba cAAmm^ mâuzMm das

Q9TO -17:0©flOIIASTOí» 2S 0£OÜTtJSTOM 2Q2Q. 

Coiísiíleraftáõ o E^al 15/2020

6, TOS AfOS PfíERARA1^«>S fM WTAÇto

6.1 Owapte os éías tS a 23 de otilubro do 2629^ eíítfe i2b às ISh,
ficará díspooí%©l a todos os segorados^leltores^ a posslèüciade
de reaizar a ccrfmfiaçio de cadastro^ através dos tefefooes 
3376-2511 e 3376-2617, e-foai ca a p$ ni I @ j o n d ri n a. p r\ go v. b r,

de e-ioai ioferodo doraote oatCeraçSo <m meloso 
Rscadastrafoeotc^SegwMade Sociaí/CAARSML, a üfM de
passMitar fecefcimeoto das iniofíoações da ifeição Ooline, bem 
como a cédoia de ¥Otaç3o e posterior coofifmaçio de voto.

§ 1^ Da^rá ser reaizada a aiupla dwfeaçao desse ato 
preparatérfo, através de pubicafão to JGM, site da 
CAAPSMi, e Iritefação, além das mídias somais wtitzadas 

pela Aütarcpjia.

§ 2^ Eica o segprado/eíetor cleiíte pye será dlspombikada 

cédyla de votação ao eleitor dire^meole to e-mai pue fot 

informado durante o RecadaçtramentOí sendo pue, caso o 
usuárlo/eleilof não tenha informado o e-mail correto* ou 
tenha alterado^ somente poderá participar da eíeiçio caso 

atenda ao caput do ar%o, 
conferência das Informações Junto a CAAPSML^ com as 
alterações pertinentes e no pazo esliputado.

ou spa, realizando a

. '' /■



7. DO VOTO SECRETO

7.1 O voto secreto, pessoat e Intransfer^I, sendo o sigífo 
assegurado mediante utilização do sistema Hélios, 
desenvolvido pelo Instituto Federal de Santa Catarina- 
ÍFSC, jCafoendo a Diretoria de Tecnologia da Informação — 
DTi/Secretaria MuniGipat de Planejamento, Orçamento e 
Tecndlogia-SMPGT prover a disponibilidade e o 
fundonamento seguro do sistema,

7.2 O arcpivo contendo todos os eleitores cadastrados 
para integrar a eleição, será anexado ao sistema de 
votação pela Comissão Organizadora, que terá como base 
as informações dos eleitores, conforme banco de dados do 
Pecadastramento/Segundade/Sodal/CAÂPSML, induindo 
eventuais Informações que forem acrescidas durante o 
período dos "Atos Preparatórios da Votação".

Considerando o Edital 15/2020 que dispõe no seu .9

9.3 as eventuais impugnações relativas ao processo de votação 
e/ou apuração, devidamente fundamentadas, deverão ser 
protocolados na CÂÂPSML, no máximo até as 18:h do dia 29 de 
outubro de 2020, sendo analisadas pela Comissão Organizadora 
de Eleição e decididos pelo Superintendente da Gaapsml, no 
máximo até 5 dias (cinco| dias uteis seguinte ao prazo para as 
impugnações.

\

Considerando a RESOlüÇÃOMo 174, DE 84 de ACOSTO DE 2020. 
SüJVlULA - Aprova o regulamento da eleição para escolha de 
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Caixa de 
Âssistência, aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais 
de londrina - CAAPSMl.



ÃFt. 14. 4s e^etttyaís fm|>tígíiaçiõ€s réíalwas a© processo é& 
votado e^ow aporaçScs^ KÍevaiafi^eole laodaroefita^s, áeverio 
ser pmtmxámím mdt CA^FSI^ no iRá^irao atê as Üh áo dia 
segyfete sáaia doMíal láo cesotafo^ eJe^io> seoífeaoaisadas 
.pela -Comíssio Ofgaoizaáora- ■êS' .Eieiçâo e .:ífeetííífos. .pelo 
StiperlileiMleRteila CAAPSMl, antes i^aprc^amagio ios eleitos. 
Oesta forma, wolío soidtar a imediata sospeosio do processo 
eleiofál.

Como toiseiieira físcal e caodIíMa a reefeiçio para o Coríseífeo
fiscal da Caapsmtfelêoí© 2021-^24, passei a Informara partir do 
dia 2S de oíMol^ro de 2&1Q por meio de iaE«»E e wmsm , 
para om gropo ífe ser\ádor@s e aposentadas, ppe \íerücasse em 
setís^íafs o etwo do ink da Para twte ssrpresa no dia
2i^l^2020,idi fefermada porisíifl#s sef¥Ídor@se aposentadas 
pue não ha^nara recebidos o Mt da ’tóaçio. A partir de então 
passei a enfiar a seguinte mensa^m: yer^gue na i^ra, no

J

do seu e-mai pessoal, se não chegou, %ue na Comissão 
Eleitoral, pue eles estão fesol¥end©33^2612-30^2511. Pecebl 
a^ans relatos de serwdoras, um desses lelafes retrata a situação

jrddrmando pue: 
Som dia Gisádal Costaria de Infermar uma^uação Importante 
pra que você tenha conhecãmento e ccancmicasse a Comissão

da Servidora apimentada

elélloral, não receM o meu link ora votar, porem receM o ink da 
minba mie i possa votar, ocorre que ela 
faleceu em lS/^f2Q2Qj fato |á devidamente comunicado a 
Caapsmi ilao sei se o caso dela é o uníco, mas entendo ser 
bastante pa^ para a feura do processo. Ctóra situação: 
servidora que só nio votou porque seu nome estava errado no e- 
mai cadastrado, sendo que o erro partiu da Caapsmi Colocaram

a

o meu e mai como
Craciete disse qcfê não poderei votar.

A



Vários casos de servidor@s e aposentad@s que foram impedidos 
de exercer o direito de votar. Ex. Não votei não recebi o e-maii 
Da para alguém me mandar o link. Outra eu não consegui. Ligar 
na Caapsmi ninguém atende. Todas mensagens pelo watsap.

outr@s só conseguiram com o auxílio da Comissão Eleitoral. Ex.

As 10.46 . Oi/ bom dia. iá fiz contato com a Caapsmi/ pois não 
çhegoq. Estou aguardando retornO/ Ok. 13:58 tbm votei/ estava 
no lixo eletrônicO/ deve ter sido spam. Veja quanto tempo 
demorou para a pessoa votar.

Vale ressaltar que a situação mais comum/ foi a difículdade de 
acessar o link; demonstrando que o § 1 do item íten 6, não foi 
respeitado pela Superintendência da CAAPSMI/ portantO/ se faz 
necessário uma ampla divulgação para a nova eieiçãO/ para que 
de forma acessível, o link chegue a cada servidor#.

DO PEDIDO:

Face o apresentadO/ requer:

- Que seja impugnado todo o processo eíeitoraí;

- Que seja agendada uma data para nova eleiçãO/ após o processo 
eleitoral municipal;

- Que a comissão organizadora seja composta por servidor#eS/ 
representantes dos candidat@s e do Conselho Administrativo;

- Que a Caapsmi crie instrumentos de divu^ação em massa entre 
as/os servídor#s e aposent#S/ tais como:

- Colocando as informações sobre o novo processo eleitoral no 
holerite de cada servid#r.

- Que divulgue também no site da prefeitura e Caapsmi todo o 
processo eleitoral;



- Que utilize a mídia local, ou scya, rádios, tvs, jornais, bem como 
Sindicato dos Servidor@s, Associação dos Aposentad@s,,enfim, 
tornar o processo eleitoral o mais transparente possível.

Oa forma como ocorreu o processo eleitoral para o Conselho 
Fiscal da CAAPSML, acabou ferindo o direito de isonomia, ou seja, 
o direito do voto, de cada servid@r e aposentad# de exercer o 
seu direito de cidadania. São razoes suficientes para que o 
processo eleitoral seja anulado e que a Comissão eleitoral tenha 
oportunidade de realizar uma nova eleição garantindo assim o 
direito de cada servidora, servidor e aposentad@s tenham seu 
direito de livre escolha por meio do voto.

Pede deferimento.
d "^^"^íohséca

Candidata

Londrina 27 de outubro de 2020

\
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A

Niô chegou o mailOtá Gfsefda!f
4:03'clíJ farde

^ *e mail 4:03 da tarde

Comissão Eleitoral, que eles
. tv .......... ' i . i .............................................................................

4;07 dft tarde ví^
i:-'

Não encontrei. Vou ligar. 
Obrigadai r4:08^da íartJe

Çqtocaram o meu email como
h-br. É

Graciele disse que
4:14 da tarde

não poderei votar.
... ^

© Digite ouma me ^ 0 1 a

=S tí- 9^



informar uma situação 
importante pra que você tenha 
conhecimento e comunicasse a 
Comisàâo eleitoral, não recebi o 
meu link pra votar porem recebi 
ülink para que da minha mãe

[possa
votar, ocorre que eia Taiéceu 
em 15/06/2020, fato Já 
devidamente comunicado a 
Caapsmi. Não sei se o caso 
dela é o único, mas entendo ser 
bastante grave para a lisura do 
processo.

II

1

K

8:39 da manhã
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