
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE 

OLINDA – QUADRIÊNIO 2020/2024 – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE 

ESCOLHA EM CURSO NA DATA DE 06/10/2019.  

Prezados(as) Senhores(as), 

 

A Comissão Especial constituída através de reunião plenária do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente de Olinda, investido de competência, 

nos termos do Art. 139, Lei nº. 8.069/90, e por meio da Resolução 002/2019 – 

COMDACO, vem nesta data 06 (seis) de outubro do ano em curso, informar 

que, devido a erro na impressão das cédulas de votação para o processo 

eleitoral unificado de escolha dos candidatos a membros do Conselho Tutelar 

de Olinda, quadriênio 2020/2024, cujo defeito conduz o eleitor a erro, bem 

como suprime nome de candidata apta, em prejuízo do processo democrático.   

 

RESOLVE suspender no dia de hoje os trabalhos, considerando sem efeito a 

eventual votação já transcorrida até este momento, 11h30min, tendo em vista 

os seguintes fatos, que passa a esclarecer: 

1) A Comissão especial é composta de 06 (seis) membros, com a 

responsabilidade de planejamento e execução do Processo de Escolha 

dos Membros Conselho Tutelar, tendo ordenado a confecção das 40.000 

(quarenta mil) Cédulas, nos foi enviado por e-mail da gráfica contratada, 

o modelo de Cédula de votação para aprovação, na data de 01/10/2019 

(documento anexo), quando foi constatado no modelo enviado três 

erros, que foram prontamente verificados e corrigidos, sendo respondido 

na data de 02/10/2019, solicitando as devidas correções, conforme 

documento anexo. 

2) Das correções solicitadas foram feitas as alterações em relação ao 

candidato de número 61 e 55, contudo foi suprimido o nome da 

candidata de nº. 58, que anteriormente constava correto, sendo atribuído 

a outra candidata, e mantido o erro observado nos dados da candidata 

de nº. 59, portanto um grande transtorno para todos os envolvidos direta 

e indiretamente. 

3) Ocorre que, na organização de todos os documentos que devem seguir 

para cada um dos pontos de votação escolhidos previamente, por volta 

das 17h, do dia 05/10/2019, foram recebidas as 40.000 (quarenta mil) 

cédulas, para serem devidamente separadas em lotes de 

500(quinhentas) unidades e embaladas para distribuição, tarefa que 

durou até as 23h.  

4) A Ilma. Sra. Promotora de Justiça, Dra. Aline Arroxelas, que vem 

pontualmente fiscalizando o processo eleitoral, inclusive editando várias 



 
 

Recomendações a respeito, e nos intimando em relação ao caminhar 

reto no trilho da legalidade, mencionou em rápida reunião na sala da 

Promotoria Pública em Olinda, nesta data, que além das falhas de 

impressão constatadas na Cédula Eleitoral e já referidas, ocorreu a 

presença de candidato excluído do Processo. 

5)  Recepcionamos a informação com grande surpresa, considerando que 

até a presente data, enquanto órgão responsável pelo processo eleitoral, 

não fomos intimados de decisão judicial, excluindo qualquer candidato, 

seja por sentença ou por liminar, de modo que não nos foi dado 

legalmente ciência, tampouco recebemos um e-mail do órgão ministerial, 

informando de Ação Pública movida em desfavor do candidato, 

Guilherme Caio Félix Paixão, referido na Recomendação nº. 11/2019 – 

MPPE. Esclarecemos a todos que, para que um órgão, como o 

COMDACO e a Comissão Especial, ou qualquer outro, tenha ciência de 

procedimento judicial, para o qual tenha que se expressar ou atuar, é 

imprescindível a ciência. 

 

Atenciosamente, 

 

Olinda, 06 de outubro de 2019. 

 

________________________________ 
Maria Paulina de Brito 

Presidente do COMDACO 
 

_______________________________ 
João Carlos Oliveira Faria 

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
 

 


