
 PROJETO DE LEI Nº. 2.126/2010 – DE 28 DE JANEIRO DE 2010.  

 

 

                   “Altera o art. 19 da  Lei 1885/01, de 26 de 

                   Abril  de 2001,  e dá outras providências”.   

 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei: 

 

 

Art. 1º - O art. 19 da Lei 1.885/01, de 19 de abril de 2001, que dispõe sobre a política 

municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

  

“Art. 19 –  Somente poderão concorrer ao processo de escolha dos candidatos que 

preencham, até o encerramento das inscrições, os seguintes requisitos: 

I – ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II – ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

III – ter reconhecida idoneidade moral comprovada por atestado de bons 

antecedentes fornecido pelo Serviço de Segurança Pública e atestado fornecido por 

02 (duas) entidades de sua comunidade; 

IV – residir no Município há mais de 02 (dois) anos, cuja comprovação se dará 

através de contas de utilização de serviços públicos (água, luz, telefone). Em caso 

de não residirem em imóvel próprio, deverá apresentar uma declaração do 

proprietário de sua residência e de suas testemunhas, sendo obrigatório o 

reconhecimento de firma dos declarantes; 

V – ter reconhecida experiência no trato com criança e adolescentes, no mínimo 02 

(dois) anos, comprovada por declaração da entidade que participa ou participou, 

sendo estas reconhecidas no Conselho de Direito do Município de atuação. No 

caso de quem já atuou como Conselheiro Tutelar apresentar declaração expedida 

pelo Conselho de Direitos; 

VI – ter escolaridade mínima de nível médio (2º grau completo); 

VII – ter conhecimentos básicos de informática, devendo apresentar diploma, 

certificado ou declaração do curso; 

VIII – ter carteira de habilitação tipo B; 

IX – demonstrar conhecimento da Constituição Federal, artigos 5º, 205, 206, 208, 

226 a 229,  da Lei Federal 8.069/90 e da Lei Municipal 1.885/01, com suas 

alterações, que será objeto de avaliação pelo Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, através de avaliação de aferição de conhecimento; 

X – aprovação em teste psicológico realizado por 02 (dois) profissionais distintos, 

designados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;  

XI – os candidatos deverão participar de um treinamento de orientação. 

Oportunizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescente 

para conhecimento de: 



a) Conselho Tutelar: fundamentação legal,  funcionamento e competências; 

b) Constituição Federal, Lei Federal 8.069/90 e Lei Municipal 1.885/01, com suas 

alterações posteriores e outras legislações correlatas. 

§1º - Declaração de não haver parentesco que o impeça de servir no Conselho 

Tutelar de acordo com o artigo 140, “caput” e parágrafo único da Lei 8.069 de 13 

de julho de 2990. 

§2º Considera-se portador de idoneidade moral o candidato que não apresentar 

envolvimento em atos que desabonem a sua conduta perante a sociedade, tais 

como: uso ou envolvimento com drogas ou tenha cometido outros crimes 

relacionados com exploração de trabalho infanto-juvenil, prostituição, maus tratos 

e outras situações de risco envolvendo crianças e adolescentes. 

 

Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos 28 (vinte e oito) 

dias do mês de janeiro do ano de dois mil dez (2010). 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 2.126/2010 – DE 28 DE JANEIRO DE 2010 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

 Tem o presente projeto de lei a intenção de alterar o art. 19 da 1.885/01, de 19 de 

abril de 2001, com a finalidade de aumentar o rol de requisitos para escolha de candidatos ao 

cargo de Conselheiro Tutelar, nos próximas eleições. 

 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao longo dos 

anos, vem observando a grande dificuldade que têm os Conselheiros Tutelares em exercer 

suas funções, em razão do baixo nível de escolaridade e da pouca experiência no trato com 

crianças e adolescentes. 

 

 Não bastam critérios meramente cronológicos para ser um Conselheiro Tutelar. É 

preciso muito mais. É necessário que o Conselheiro Tutelar, além da idade acima de 21 anos, 

tenha reconhecida idoneidade moral e que saiba lidar com criança e adolescente, conhecendo 

seus direitos e deveres, para melhor ampará-los. 

 

 É o Conselheiro Tutelar quem lida no seu dia-a-dia com crianças e adolescentes 

que estão em situação de risco, seja no seio de sua família, seja fora do ambiente familiar. 

 

 O Conselheiro Tutelar no Município de Goiatuba tem uma razoável remuneração, 

compatível, até com nível superior, não podendo, inclusive, por esta razão, menoscabar o 

exercício de uma função tão nobre e que exige habilidade, dedicação exclusiva, 

disponibilidade e sobretudo conduta moral ilibada. 

 

 Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a Lei 1.885/01, trazem um 

rol diminuto de requisitos de escolha de candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar, sendo 

certo que o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente achou por bem ampliar o rol 

do art. 19 da Lei 1.885/01, para melhor selecionar os candidatos e com isso ter no próximo 

mandato, um quadro de Conselheiros Tutelares com mais condições de exercer as relevantes 

funções deste cargo. 

  

 Pelos motivos acima expostos, é que vimos solicitar aos Nobres Vereadores que 

votem favoravelmente este projeto de lei, em caráter de urgência. 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 


