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Dia 6 de outubro de 2019 acontece no 
Brasil inteiro o processo de votação para 
escolha dos Conselheiros Tutelares, que 
terão mandato de 2020 a 2024.

Vote em quem defende o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA)!
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Para participar basta ser maior de 16 anos 
e comparecer ao seu local de votação 
com título de eleitor e documento de 
identificação com foto. Só é possível votar 
em uma pessoa.

Acesse este link para saber seu local de 
votação: http://bit.ly/2lXL8a3



Apesar de a votação ser opcional, é 
importante a ampla participação da 
população na escolha dos Conselheiros 
Tutelares, pois serão estes os 
responsáveis por defender e proteger 
crianças e adolescentes em situação 
de violência, negligência e exploração 
e também por promover os direitos 
previstos na legislação.
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A lista de candidaturas ao Conselho 
Tutelar está disponível no site do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

É muito importante analisar as 
candidaturas: se a pessoa já tiver sido 
eleita, procure saber como foi seu 
desempenho durante o mandato. Se for a 
primeira vez, avalie o real envolvimento 
com a promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente.
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São órgãos responsáveis pela 
fiscalização e aplicação das políticas 
públicas direcionadas a crianças e 
adolescentes, com função estratégica 
para proteção jurídica e social dos 
direitos dessa população.

Além disso, tem competência para 
aplicar medidas de proteção à criança 
e ao adolescente sempre que os direitos 
deles forem ameaçados ou violados.
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Foram criados em 1990 ao mesmo 
tempo da publicação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). São 
órgãos permanentes (não podem ser 
extintos) e com autonomia para exercer 
suas atividades.

De acordo com dados federais, o 
Brasil tem 5.956 Conselhos Tutelares 
instalados, representando uma cobertura 
de 99,89% dos municípios brasileiros.
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