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Você quer um 
Conselho Tutelar 

eficiente? 



FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Eleição para O Conselho Tutelar 

o Conselho Tutelar tem a função de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em 
nossa cidade. Seus membros atuam na prevenção e assistência a crianças e adolescentes vítimas de 

negligência, discriminação, violência, exploração, crueldade^ opressão. Portanto, a escoltia dos conselhieiros | 
tutelares é uma tarefa que deve ser mprida co 

Você precisa votar para o 
Conselho Tutelar? 
• SIM! Seu voto é MUITO IMPORTANTE para que pos
samos eleger conselheiros tutelares comprometidos com 
a proteção, defesa e garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes, e principalmente, aqueles que têm seus di
reitos violados e estão em grave situação social. É preciso 
conhecer os candidatos, suas propostas e sua história pes
soal . Mais que isso: é importante saber se eles REALMEN
TE possuem uma boa experiência de TRABALHO COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES e famílias. 

O que precisa para ser um 
Conselheiro Tutelar? ^ 

• Para ser CONSELHEIRO/CONSELHEIRA é preciso ter 
conhecimento sobre os deveres dos governos municipal, 
estadual e federal, ou seja, sobre as políticas de atendi
mento à população (chamadas de políticas públicas); so
bre os direitos e deveres das famílias, das crianças e ado
lescentes; ter experiência nos movimentos e entidades da 
sociedade que lutam para melhorar a qualidade de vida 
de nossa população; que possam e saibam conversar com 
a criança, o adolescente, a família, as autoridades e os po
líticos, usando o seu PODER-DEVER de forma adequada 
para garantir direitos,e não se deixar levar pelo"cargo"mas 
assuma a FUNÇÃO PÚBLICA DE DEFENSOR DOS DIREI
TOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

nuita responsabilidade por todos nós. 

Como deve agir um membro 
do Çonsejho Tutelar? M-^P^-.^ ^ 

• o Conselho Tutelar precisa agir firmemente para ga
rantir o direito à VIDA de nossas crianças e adolescentes. 
Enfrentar quem preciso for, para que tenhamos nossas 
crianças e adolescentes vivendo com mais dignidade. 
Assim, crianças têm direito à creche, à escola, à saúde e 
não devem ficar nas ruas. Precisamos evitar que usem dro
gas e aqueles que usam precisam ser tratados junto com 
suas famílias. As famílias precisam de apoio e orientação 
para cuidar e educar seus filhos. 

É desta forma que age o Conselho Tutelar, acionando 
os serviços e recursos existentes no município e no esta
do para atender os diversos problemas vivenciados no dia-

^<i ia pelas famílias, e que são MUITOS. Por isso o Conse-
.. ,o Tutelar vai trabalhar em conjunto com a comunidade, 
o governo e a Justiça. 

AGINDO TODOS JUNTOS, caminharemos para a cons
trução de uma sociedade que REALMENTE PROTEGE E 
GARANTE os direitos das crianças e adolescentes, buscan
do que se desenvolvam de forma saudável, garantindo sua 
cidadania. 


