
 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE OLINDA – PE – COMDACO. 

  

RESOLUÇÃO Nº 015/2019 - COMDACO  
 

Dispõe sobre a suspensão do Processo 
Unificado de Eleição dos Candidatos aptos no 
Processo de Escolha dos Membros do Conselho 
Tutelar no Município de Olinda – PE, gestão 

2020/2024.   
  

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 
dos trabalhos para o referido processo, em conformidade com a Resolução 
002/2019-COMDACO. 

Considerando o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) e na Lei Municipal nº, 5.370/2003 e fundamenta do na 
Resolução nº 002/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no uso de suas atribuições.  

Considerando o fato das cédulas para o processo eleitoral do dia 06/10/2019, 
terem sido confeccionadas com vícios graves, capazes de suprimir a 
participação de candidata apta, bem como induzir eleitores a erro em prejuízo 
do processo eleitoral democrático, embaraçando o exercício do sufrágio. 

Considerando a Recomendação nº. 11/2019 – MPPE no que se refere ao 
processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares e a impossibilidade de 
prosseguimento do escrutínio nesta data, bem como de substituição dos 
membros da Comissão Especial. 

RESOLVE: 

1) Suspender no dia de hoje, 06/10/2019, os trabalhos, considerando sem 
efeito a eventual votação já transcorrida até este momento, 11h30min, para 
que o procedimento seja devidamente corrigido e mantidas as garantias 
democráticas de participação e escolha. 
 

2) Convocar Reunião Plenária Extraordinária para o dia 08 de outubro de 
2019, no horário de 9h às 12h, na sede do COMDACO, situado na Rua 
Maria Ramos, nº. 529, Bairro Novo, Olinda – PE, Casa dos Conselhos, para 
tratar do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e 
Resolução nº. 11/2019 – MPPE. 

.  
 

Olinda, 06 de outubro de 2019.   

____________________________________  

Presidente do COMDACO  

Maria Paulina de Brito Lucena 
 

 


