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MOBILIZAÇÃO PARA CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR  

 

A instituição Conselho Tutelar foi criada pela Lei Federal nº 8.069, 13/07/90 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), onde encontram-se as principais determinações sobre a sua composição, 

formação e atribuições, além de apontar que a lei municipal tratará também sobre o tema. O 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), através da Resolução 

170/2014 unificou a data nacional para votação no primeiro final de semana de outubro do ano 

seguinte à eleição presidencial. 

Em 2019 acontecerá em todo território nacional a escolha dos novos(as) conselheiros(as) tutelares 

para mandato de 04 (quatro) anos, que se dará através de chamada dos Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente dos mais de 5.500 municípios brasileiros. 

Aqui na cidade do Rio de Janeiro, o CMDCA Rio que organiza as eleições para Conselheiros Tutelares 

no município do Rio de Janeiro (mandato 2020 a 2023), abriu inscrições para quem quiser concorrer 

ao cargo, ao todo, serão eleitos 190 (cento e noventa) conselheiros, sendo 95 (noventa e cinco) 

titulares e 95 (noventa e cinco) suplentes, divididos em 19 (dezenove) Conselhos Tutelares nos 

diversos bairros da cidade.  

Cada município terá pelo menos 01 (um) Conselho Tutelar composto por 05 (cinco) Conselheiros(as) 

Tutelares Titulares, sempre os mais votados no processo de escolha. 

Desta forma, visando mobilizar candidatas e candidatos para o próximo mandato de 2020 a 2023, o 

CEDECA RJ convida todas e todos interessados em conhecer mais sobre o que é o Conselho Tutelar; 

a importância deste órgão na promoção, prevenção e defesa dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes; quem pode se candidatar e como qualquer pessoa pode contribuir para fortalecer o 

Conselho Tutelar da sua região/cidade. 

Portanto, convidamos você a participar conosco desta iniciativa! 

 

SERVIÇO  

Quando será? Dia 15 de março de 2019, sexta-feira, das 09 horas às 13 horas  

Aonde será?  No auditório do 6º andar da Universidade Cândido Mendes (UCAM), 

                         Rua Joana Angélica, nº 63, Ipanema (estação do metrô Praça Nossa Senhora da Paz).  

             Atenção: É necessário subir do 5º para o 6º andar de escada para chegar até 

                         o auditório. 

Quem pode participar? Qualquer pessoa que tenha interesse em saber sobre o Conselho 
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                                           Tutelar  

Como se inscrever?  Através do link  https://goo.gl/forms/nkh5fl4cHtPdPy5J3  no site do CEDECA RJ 

Quem estará nas mesas?  

EUFRÁSIA SOUZA – Defensora Pública da Coordenadoria de Defesa da Criança e do Adolescente 

(CDEDICA) 

LUCIMAR CÔRREA – Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes 

do Rio de Janeiro (CMDCA Rio) e coordenadora da São Martinho 

MILENA SALGUEIRO – Advogada e Conselheira Tutelar da cidade do Rio de Janeiro  

PEDRO PEREIRA – Advogado e coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do  

Rio de Janeiro (CEDECA RJ) 

REGINA LEÃO – Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) e coordenadora da Pastoral do Menor da Arquidiocese  

RODRIGO LIMA – Assistente Social e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

SERGIO HENRIQUE TEIXEIRA – Psicólogo e assessor da Associação dos Conselheiros e Ex-

Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (ACTERJ) 

 

PROGRAMAÇÃO 

9:00 – credenciamento, entrega de material e boas vindas  

9:30 – abertura: Universidade Cândido Mendes Ipanema (UCAM) e CEDECA RJ 

10:00 –O que é o Conselho Tutelar?  

Temas: Conceito e Missão do Conselho Tutelar: teoria e prática -  Sergio Henrique Teixeira e Milena 

Salgueiro  

11:00 – Qual a importância do Conselho Tutelar para crianças e adolescentes? 

Temas: A importância do Conselho Tutelar no Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças 

e Adolescentes; A importância do Conselho Tutelar na proteção da criança e do adolescente -  

Eufrásia de Souza e Rodrigo Lima    

12:00 – Processo de escolha 2019  

Temas: Os Conselhos de Direitos, a Política para Infância e Adolescência: Regina Leão, Lucimar 

Côrrea e Pedro Pereira. 

https://goo.gl/forms/nkh5fl4cHtPdPy5J3

