
Guia das Eleições do 
Conselho Tutelar 2019

O Conselho Tutelar é um órgão 
fundamental para proteger crianças
e adolescentes que se encontram 
em uma situação de risco.

SEU VOTO
IMPORTA!

Confira as informações mais 
importantes nesse guia.



O que faz um conselheiro tutelar?

Por que é importante votar?

Quem são os candidatos?

Onde votar?

Para quem denunciar as irregularidades?

Locais de votação e relação de candidato 
por cidade.
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O que faz um conselheiro tutelar

É papel dos conselheiros tutelares agir em 
defesa dos direitos da criança e do adolescente 
em situações de vulnerabilidade, por negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão – ou ainda quando tiverem os direitos 
ameaçados pela sua própria conduta –, 
determinando medidas de proteção mais 
adequadas em cada caso.

Quem pode votar e por que seu voto 
é importante

Todos os eleitores aptos a votarem nas 
eleições gerais e municipais podem votar. Apesar 
de facultativo, seu voto importa porque são os 
conselheiros tutelares escolhidos por cada 
comunidade que vão cuidar para que as crianças 
e adolescentes tenham seus direitos garantidos. 

Importante: é fundamental se informar sobre as  
qualificações e idoneidade dos candidatos para 
exercer o voto consciente.
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Quem são os candidatos

Os candidatos a conselheiro tutelar são pessoas 
que residem na comunidade, com ensino médio 
completo, idoneidade reconhecida e experiência 
de trabalho e engajamento social na defesa dos 
direitos humanos e na proteção à vida de crianças 
e adolescentes, no zelo pelas garantias 
constitucionais e pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente.
 
 importante: Cada eleitor vota em cinco candidatos.

Onde votar

Os locais de votação são divulgados pela prefeitura 
e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de cada município. Nas cidades com 
mais de um Conselho Tutelar, os locais são 
agrupados conforme as zonas e as sessões 
eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que 
fornece as listas de eleitores em cada região.
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Para quem denunciar as 
irregularidades

Se suspeitar de qualquer irregularidade, desde 
falta de divulgação clara das informações sobre 
candidatos e locais de votação, até boca de urna 
no dia da eleição, denuncie no Ministério Público 
da sua cidade.

https://www.mprs.mp.br/atendimento/denuncia/pessoa-fisica/

Confira os locais de votação e 
relação de candidatos por cidade

Demais cidades, entre em contato com a sua prefeitura!
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https://caxias.rs.gov.br/noticias/2019/09/eleicao-para-conselheiros-tutelares-ocorre-dia-06-de-outubro
https://www.mprs.mp.br/atendimento/denuncia/pessoa-fisica/
http://www.pmpf.rs.gov.br/secao.php?t=11&p=958
http://www.pelotas.com.br/noticia/conselheiro-tutelar-comdica-informa-candidatos-aptos-ao-pleito-e-locais-de-votacao
http://www.santamaria.rs.gov.br/docs/noticia/2019/09/D17-1781.pdf
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/eventos/conselhotutelar/locais.htm


https://www.mprs.mp.br/
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80
Porto Alegre - RS   CEP: 90050-190
Telefone: (51) 3295.1100
Horário de atendimento: 08h30 às 18h00

Para mais informações, acesse o site do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul:

https://www.mprs.mp.br/ 
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SEU VOTO
IMPORTA!

https://www.mprs.mp.br/



