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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE OLINDA

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS
HUMANOS

RESOLUÇÃO N° 016/2019 – COMDACO

Resolução n° 016/2019 – COMDACO
 

Institui a nova Comissão Especial para Coordenar o
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de
Olinda-PE e dá outras providências.

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Município de Olinda-PE (COMDACO) no uso das atribuições
legais estabelecidas no art. 139 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA) modificada pelas Leis n°s
8.242/1991, 12.010/2009, 12.696/2012 e 13.046/2014, considerando
ainda, as Leis Municipais n°s 4.777/1991 e 5.370/2003; bem como, a
Resolução n° 170/2014 do CONANDA, e a Recomendação n°
011/2019 do MPPE
 
resolve:
 
ART.1°. Destituir, a partir de 10 de outubro de 2019, a Comissão
Especial constituída através da Resolução n° 002/2019 – comdaco.
 
ART.2°. Constituir a nova Comissão Especial para dar continuidade a
condução e a organização do Processo de Escolha dos Conselheiros
Tutelares do Município de Olinda-PE, quadriênio JAN 2020 / JAN
2024, conforme decisão em Plenária Extraordinária realizada em 10
de outubro de 2019 na sede do COMDACO, sendo aprovada
modificação quanto ao número de integrantes pela Plenária
Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2019 na sede dos
COMDACO, passando a Comissão Especial a ser composta pelos
seguintes membros:
 
Representantes da Sociedade Civil:
Gilson Barbosa de Sousa
Centro Educacional, Social e Cultural Shekiná
CNPJ nº 07.047.522/0001-98
 
Marcos Morais Martins
Associação Espírita Lar Transitório de Christie
CNPJ nº 11.525.763/0001-72
 
Marisa Vieira Maranhão Dias
Centro de Assistência Social Júlia Alencar
CNPJ nº 00.872.577/0001-93
 
Representantes Governamentais:
Júlio Cesar Casimiro Corrêa (Presidente)
Procuradoria Geral do Município
 
agrício pereira dos santos filho (secretário)
Secretaria de desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos
do Município
 
Myrna Machado Borges
Gabinete do Prefeito
 
Art.3º. Compete à Comissão Especial:
 
Conduzir o processo de escolha;
 
Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de
impugnação e outros incidentes ocorridos na realização do processo
de escolha, nos termos do edital;
 
Escolher e divulgar os locais do processo de escolha;
 
Providenciar encaminhamentos necessários junto aos órgãos
competentes para disponibilização do material e demais



/

encaminhamentos necessários que viabilizem a realização do pleito,
dando ciência ao COMDACO sobre os seus atos;
 
Adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito,
podendo, para tanto, selecionar, preferencialmente junto aos órgãos
públicos municipais, os mesários e os escrutinadores, bem como, seus
respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como
proceder no dia do processo de escolha, na forma da Resolução
Regulamentadora do pleito;
 
Realizar reuniões destinadas a dar conhecimento formal das regras do
Processo de Escolha aos candidatos considerados habilitados para o
processo de escolha, que firmarão compromisso de respeitá-las,
evitando assim a imposição de sanção prevista na legislação vigente;
 
Resolver os casos omissos.
 
Art.4º. A Comissão Especial poderá convidar representantes dos
órgãos governamentais e das instituições da sociedade civil,
integrantes do sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente para assessorá-la.
 
Art.5°. A Comissão Especial terá até 31 de dezembro de 2019 para
concluir o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Olinda,
observando as regras a serem estabelecidas em nova Resolução
Regulamentadora do pleito.
 
Art.6°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art.7° Revogam-se as disposições em contrário.
 
Olinda, 16 de outubro de 2019.
 
MARIA PAULINA DE BRITO LUCENA
Presidente do COMDACO 
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