
               
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº002/2018 – COMDICA-
                       
         O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Passo Fundo

em sessão   plenária  do  dia  03/05/2018,  no  uso  de  suas  atribuições,  nos  termos  da

Constituição Federal de  1988 e da Lei Federal nº 8069 de 1990 – Estatuto da Criança e

do Adolescente – e de acordo com a  legislação vigente  e com base na lei  municipal

4148/2004 de 20/07/2014  , RESOLVE e torna  publico :

       A nomeação e da posse aos  novos suplentes na função de conselheiro tutelar

suplente para as  microrregiões I e II,  com base nas  eleição  realizada em 2015. Tendo

em  vista  que  a  lista  de  suplentes  ,  assim  como  o  quadro  de  conselheiros  titulares

encontra-se   defasada,   em  razão  de  que  neste  tempo  houveram  desistências  de

conselheiros  titulares e suplentes. Desta forma os conselhos tutelares de Passo Fundo

hoje  encontram-se  sem   suplentes   nomeados para  ocupar  a função na falta  dos

titulares seja por problemas de saúde ou por gozo  de  licença ou férias.

     Considerando que o número de suplentes nomeados em 2015 ,  restringiu-se ao

minimo permitido na referida lei 4148/2004 -art. 3º , inciso I a qual aponta que   - Para

cada  Conselho  Tutelar,  haverá  no  máximo  10  (dez)  e  no  mínimo  05  (cinco)

suplentes.   ,  O  COMDICA em plenária  e  considerando a  urgência  e  importância  do

serviço prestado pelo Conselho tutelar junto a rede de proteção  decide por   nomear mais

5 suplentes para cada  microrregião, observando a lista de candidatos da  eleição de 2015

dando assim sequencia a ordem de votação pública, e considerando que estes estão

aptos a ocupar o cargo de conselheiro tutelar suplente  uma vez que já preencheram

todos os critérios exigidos em lei para ir a pleito e ocupar a função.

Desta forma  , a partir da presente data ,  torna-se público em carácter definitivo damos

posse aos  novos conselheiros suplentes das Microrregiões I e II.  Conforme  lista abaixo.

Atenciosamente.
                                                                                JOSIANE FORTES CHAPUIS

                                             Presidente do COMDICA

                

                                   Passo Fundo,  03  de  Maio de 2018. 



Nomeados Suplentes – Microrregião I- Mais votados partindo da sexta colocação com 
base eleições de 2015..

6º-   FELIPE BIER- 356 votos 
7º-   CLAUDIA CARVALHO- 355 votos
8º-   VANUZA LANZARINI  - 320 votos 
9º-   MARCOS ANTONIO FACCO- 306  votos
10º- CLEBER EVANDRO BARBOSA – 315 votos 

Nomeados Suplentes – Microrregião II-Mais votados partindo da sexta colocação com 
base eleições de 2015..

6º-  EDILSON ELIZEU DOS SANTOS– 403 votos
7º-  PAULA DORNELLES- 397 votos
8º-  ROQUE CARVALHO- 388 votos
9º-  LUCI SILVA- 372 votos 
10- EVA MIRANDA- 356 votos


