
CONSELHO MUNICIP
ADOLESCENTE DE OLINDA 

RESOLUÇÃO Nº 013
 

 

Considerando as atribuições da Comissão Especial responsável para coordenar o processo 

de Escolha dos Novos Conselheiros Tutelares de Olinda, estabelecendo diretrizes e normas 
gerais para conduzir a realização d

Considerando o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e na Lei Municipal nº 5370/2003 e fundamenta do na Resolução nº 002/2019 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
atribuições.  

Considerando, que ordem judicial
Processo nº. 0043572-48.2019.8.17.2990, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Olinda, conferiu
a participar em 100% no curso de habilitação 
requisito de classificação e apti
na datas 10 e 11/08/2019
provas de conhecimentos 
curso. 

Considerando que, o período de campanha se inicia
012/2019 – COMDACO) e par
mesma situação, e tampouco seja
encaminhamentos da Eleição, e 
curso de habilitação, que o mesmo seja concebido
questão do conhecimento,
conhecimento específico. 

Considerando que, as eleiç

conforme Lei Federal nº. 12.696, de 25 de julho de 2012, que altera 139 da Lei nº.8..069 de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), d
primeiro domingo de Outubro

RESOLVE:  

1º) Autorizar a participação d
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar para o q
participação da mesma em
Tutelares, a ser realizado posteriormente ao resultado da Eleição
período de campanha de todos os candidatos
COMDACO e Resolução 012/2019 

Parágrafo único. Estende
encontrarem na mesma situação, de cumprimento de medida Judicial.

____________________________________ 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE OLINDA – PE – COMDACO.

 

RESOLUÇÃO Nº 013/2019 - COMDACO 

Dispõe sobre a participação em curso de habilitação 
para o Processo de Escolha dos
Tutelar do Município de Olinda 
2020/2024, dos (as) candidatos

no Processo por força de ordem Judicial

as atribuições da Comissão Especial responsável para coordenar o processo 

de Escolha dos Novos Conselheiros Tutelares de Olinda, estabelecendo diretrizes e normas 
gerais para conduzir a realização dos trabalhos para o referido processo.

o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e na Lei Municipal nº 5370/2003 e fundamenta do na Resolução nº 002/2019 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 

ordem judicial, em sede de liminar em Mandado de Segurança
48.2019.8.17.2990, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da 

conferiu o direito da então pré-candidata, HILDA MARIA DE QUEIROZ
no curso de habilitação para o Conselho Tutelar

e aptidão para seguir no certame, tendo o referido 
a datas 10 e 11/08/2019, e que a candidata conseguiu média super

provas de conhecimentos específicos, português e Redação, mesmo ausente 

período de campanha se inicia no dia 13/09/2019
e para que não haja prejuízo da referida candidata e, ou outros na 

mesma situação, e tampouco sejam prejudicados demais candidatos em relaç
encaminhamentos da Eleição, e para que as fases sejam respeitadas, no que se re

o mesmo seja concebido como prova de disp
, pela aprovação da referida candidata nas provas objetivas de 

que, as eleições para Conselheiros Tutelares é um processo unificado, 

12.696, de 25 de julho de 2012, que altera 139 da Lei nº.8..069 de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), dispondo que ocorrerão no 

Outubro, no caso no dia 06 de outubro de 2019. 

a participação da Sra. HILDA MARIA DE QUEIROZ no processo eleitoral 
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020 
participação da mesma em 100% (cem por cento) de curso de habilitação para

, a ser realizado posteriormente ao resultado da Eleição, com intuito de manter o 
período de campanha de todos os candidatos, conforme cronograma do Edital 001/2019 

Resolução 012/2019 - COMDACO.  

Estende-se a autorização do caput para demais candidatos (
encontrarem na mesma situação, de cumprimento de medida Judicial. 

Olinda, 13 de setembro de 2019. 

____________________________________  
Presidente do COMDACO  

Maria Paulina de Brito Lucena 

AL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
COMDACO. 

participação em curso de habilitação 
ocesso de Escolha dos Membros do Conselho 

Município de Olinda – PE, gestão 
candidatos(as), que permanecem 

ordem Judicial. 

as atribuições da Comissão Especial responsável para coordenar o processo 

de Escolha dos Novos Conselheiros Tutelares de Olinda, estabelecendo diretrizes e normas 
os trabalhos para o referido processo. 

o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e na Lei Municipal nº 5370/2003 e fundamenta do na Resolução nº 002/2019 

Adolescente, no uso de suas 

liminar em Mandado de Segurança, 
48.2019.8.17.2990, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da 

HILDA MARIA DE QUEIROZ, 
ho Tutelar, que se tratava de 

referido curso ocorrido 
média superior a 6,0 (seis) nas 

ção, mesmo ausente no referido 

13/09/2019 (Resolução 
a referida candidata e, ou outros na 

s demais candidatos em relação aos 
que as fases sejam respeitadas, no que se refere ao 

de disponibilidade, vencida a 
nas provas objetivas de 

m processo unificado, 

12.696, de 25 de julho de 2012, que altera 139 da Lei nº.8..069 de 
ispondo que ocorrerão no 

no processo eleitoral de 
uadriênio 2020 a 2024, facultando a 

curso de habilitação para Conselheiros 
, com intuito de manter o 

cronograma do Edital 001/2019 – 

candidatos (as), que se 
 

 


