
R E S O L U Ç Ã O Nº 06/2019 

 

“Publica a relação prévia dos candidatos inscritos 
no processo de escolha de Conselheiros 

Tutelares de Pelotas/RS, homologados ou não, 
após recursos, impugnações e defesas” 

             Comissão Especial Eleitoral para eleição dos membros do Conselho Tutelar de 
Pelotas/RS, constituída através da resolução 03/2019 do COMDICA e Portaria 017/2019, no 
uso de suas atribuições, em reunião ocorrida no dia 17/06/2019, deliberou o que segue: 

Considerando o edital 01/2019 do COMDICA; 

Resolve: 

Artigo 1º - Tornar pública a relação previa dos candidatos inscritos homologados e não 
homologados, após recursos, impugnações e defesas, conforme lista em anexo; 

Artigo 2º - Informar aos candidatos que não tiveram seus recursos e defesas providos, 
que a motivação desta Comissão, encontra-se a disposição dos candidatos, na sala do 
COMDICA, na Casa dos Conselhos, cito a rua 3 de maio, número 1060, sala 404, das 8:30 às 
14:00 horas, devendo ser retirado pessoalmente pelo candidato, mediante apresentação de 
documento oficial de identidade com foto e protocolo de recebimento. 

Artigo 3º - Informar aos candidatos não homologados que a Plenária do COMDICA 
estará reunida extraordinariamente, no dia 24/06/2019, na Casa dos Conselhos, para os 
candidatos que, entendendo que a Comissão Especial agiu contra o edital ou resoluções do 
COMDICA, queiram apresentar recurso para a Plenária.  

Artigo 5º - Os candidatos deverão se apresentar entre 08:30 e 9:30, sendo que 
apresentarão seu pedido à Plenária em ordem de chegada, tendo 03 minutos cada candidato 
para apresentar e, se retirarão para que a Plenária decida. O resultado das decisões da 
Plenária, será colocado em ata, ficando a dispoisição dos candidatos e, no dia 25/06/2019 será 
publicada a lista definitiva dos candidatos homologados.   

Artigo 6º - Esta Resolução e a lista dos candidatos será publicada no dia 19/06/2019, 
ficando uma cópia na Casa dos Conselhos. 

Pelotas, 17 de junho de 2019. 
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