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Ata da Plenária Extraordinária nº. 443 do Conselho 1 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2 

CEDICA/RS, realizada em 07 de março de 2019. 3 

 Às treze horas e trinta minutos do dia  sete de março de dois mil e dezenove, 4 

deu-se início à Plenária Extraordinária nº 443 do Conselho Estadual dos Direitos da 5 

Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, realizada no Centro Administrativo 6 

Fernando Ferrari, Avenida Borges de Medeiros, n° 1501, 11º andar, Sala de 7 

reuniões da SJCDH, nesta capital, coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, 8 

estando presentes os(as) Conselheiros(as): Lúcia Flesch (USBEE), Elisandra 9 

Moreira (FPE), Juliana de Azevedo (SJCDH),  Maria da Graça Malaguez (FERGS), 10 

Simone Romanenco (SEC), Charles Roberto Pranke (AMENCAR), Mariza Alberton 11 

(Pastoral do Menor/CNBB), Eloide Marconi (FADERS), Valmir Chiarello (ILEM), Cleci 12 

Lima (SES), Marcelo da Silva (FEAPAES/RS), Karine Brum (BM) e Ivonete de 13 

Carvalho (DPGV/PC). Justificaram Ausência: UBEA, PACRI OAB, SEDACTEL, 14 

FASE e SEDUC. Presentes também: Flávia Gabriela Pocai (CPA) e Júlia de Almeida 15 

(CPA). A Plenária deu-se início com a discussão da minuta de resolução sobre as 16 

orientações para o Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar. A 17 

conselheira Mariza realizará a comparação da minuta realizada pela comissão de 18 

legislação e normas e a minuta apresentada na última plenária. Foi solicitado que no 19 

modelo de edital do processo de escolha de conselheiros tutelares, fosse sugerido 20 

que os municípios escolhessem locais acessíveis para a realização da votação. Os 21 

conselheiros realizaram apontamentos e alterações na minuta do processo de 22 

escolha, conforme anexo desta ata. Ficou acordado a realização de plenária 23 

extraordinária no dia 12 de março, para a finalização da minuta. O grupo de trabalho 24 

que atuou na elaboração da minuta com as orientações, irá efetuar as mudanças na 25 

ordem dos artigos e acrescentarão as atribuições da comissão e dos CMDCAs. Além 26 

disso, deverá ser realizada a revisão quanto a questão de gênero e de 27 

nomenclaturas. A minuta de resolução com as alterações será encaminhada aos 28 

demais conselheiros, no dia 08 de março, para ser deliberada na próxima plenária. 29 

Não havendo nada mais a tratar, eu Thanise Falcão, secretariando, lavrei a presente 30 

Ata que subscrevo juntamente com a presidente do CEDICA/RS.    31 

 32 

   33 

 34 

                                      35 
           Thanise Falcão                  Lúcia Flesch 36 

    Secretária do CEDICA/RS                                    Presidente do CEDICA/RS   
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ANEXO 

 
RESOLUÇÃO Nº …., DE …… DE FEVEREIRO DE 2019 37 

 38 

Dispõe sobre orientações para o processo de 39 

escolha de conselheiros tutelares nos 40 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 41 

nos termos da Resolução n.º 170, de 10 de 42 

dezembro de 2014 do Conselho Nacional dos 43 

Direitos da Criança e do Adolescente – 44 

CONANDA para o mandato de 10 janeiro de 45 

2020 a 10 de janeiro de 2024. 46 

 47 

 48 

 49 

O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 50 

ADOLESCENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CEDICA/RS, no uso de suas 51 

atribuições estabelecidas no art. 2º da Lei n° 9.831, de fevereiro de 1993, atualizada pela Lei 52 

12.484, de 12 de maio de 2006, em cumprimento ao artigo 2º do seu Regimento Interno e às 53 

deliberações da 444ª Plenária Ordinária, realizada no dia 12 de março de 2019, por maioria 54 

absoluta de seus membros, e  55 

 56 

Considerando que o Conselho Tutelar constitui órgão essencial do Sistema de 57 

Garantia dos Direitos, concebido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 58 

Federal nº 8.069, de 13 de julho 1990; 59 

 60 

Considerando que o Conselho Tutelar e os Conselhos Municipais dos Direitos da 61 

Criança e do Adolescente – CMDCA são resultados de intensa mobilização da sociedade 62 

brasileira no contexto de luta pela democracia participativa, que busca efetivar a 63 

consolidação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e a 64 

implementação das Políticas Públicas em âmbito municipal; 65 

 66 

Considerando a necessidade de fortalecimento dos princípios constitucionais da 67 

descentralização político-administrativa na consolidação da proteção integral infanto-juvenil 68 

em âmbito municipal; 69 

 70 

Considerando os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, em 71 

especial a prevalência dos direitos humanos, o respeito à diversidade e à dignidade da 72 

pessoa humana; 73 

 74 

Considerando a atribuição do CEDICA/RS de apoiar os Conselhos Municipais 75 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como os órgãos governamentais, 76 

objetivando a efetivação das normas, princípios e diretrizes estabelecidas no Estatuto da 77 

Criança e do Adolescente; 78 

 79 

Considerando o que dispõe a Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014 do 80 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA; 81 

 82 

Considerando a necessidade de qualificar o processo de escolha dos candidatos 83 

ao Conselho Tutelar no Estado do Rio Grande do Sul, 84 

 85 
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Resolve:  86 

 87 

Art. 1º Orientar os Municípios do RS quanto ao processo de escolha, em data unificada em 88 

todo o território nacional, dos membros do Conselho Tutelar para o mandato de 10 janeiro 89 

de 2020 a 10 de janeiro de 2024. 90 

 91 

 92 

 93 

Capítulo I 94 

 95 

DA CRIAÇÃO E DA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 96 

 97 

Art. 2º O Conselho Tutelar é o órgão municipal de defesa dos direitos da criança e do 98 

adolescente, conforme previsto na Lei nº 8.069/1990. 99 

 100 

Art. 3º Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante 101 

da administração pública municipal, em cumprimento ao disposto no art. 132 do Estatuto da 102 

Criança e do Adolescente. 103 

 104 

§1º Para assegurar a equidade de acesso, caberá aos municípios criar e manter Conselhos 105 

Tutelares, observada, preferencialmente, a proporção mínima de um Conselho para cada 106 

cem mil habitantes. 107 

 108 

§2º Quando houver mais de um Conselho Tutelar em um município, caberá à gestão 109 

municipal distribuí-los conforme a configuração geográfica e administrativa da localidade, a 110 

população de crianças e adolescentes e a incidência de violações de direitos, assim como 111 

os indicadores sociais. 112 

 113 

§3º Cabe à legislação municipal a definição da área de atuação de cada Conselho Tutelar, 114 

devendo ser, preferencialmente, criado um Conselho Tutelar para cada região, circunscrição 115 

administrativa ou microrregião, observados os parâmetros indicados nos parágrafos 1º e 2º 116 

deste artigo.  117 

 118 

Art.4º A Lei Orçamentária Municipal deverá estabelecer, preferencialmente, dotação 119 

específica para implantação, manutenção, funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem 120 

como para o processo de escolha de conselheiros tutelares, custeio com remuneração, 121 

formação continuada e permanente e execução de suas atividades. 122 

 123 

§1º Para a finalidade do caput, devem ser consideradas as seguintes despesas, além 124 

daquelas previstas no Art. 134 do ECA: 125 

 126 

a) custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores e 127 

impressoras, entre outros necessários ao bom funcionamento dos Conselhos Tutelares; 128 

b) formação continuada e permanente para os(as) conselheiros(as) tutelares 129 

(titulares e suplentes) e equipe técnica, tendo como base a legislação vigente, Plano 130 

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescentes do RS e orientações do CEDICA/RS e 131 

do CONANDA; 132 

c) custeio de despesas dos(as) conselheiros(as) tutelares, inerentes ao exercício de 133 

suas atribuições, inclusive diárias e transporte, quando necessário deslocamento para outro 134 

município; 135 

d) espaço adequado para a sede do(s) Conselho(s) Tutelar(es), seja por meio de 136 

aquisição, seja por locação, bem como sua manutenção; 137 

e) transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, 138 

incluindo sua manutenção e segurança da sede e de todo o seu patrimônio;   139 

f) processo de escolha dos(as) Conselheiros(as) Tutelares. 140 
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 141 

§2º Na hipótese de inexistência de lei municipal que atenda os fins do caput ou de seu 142 

descumprimento, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 143 

Conselho Tutelar ou qualquer cidadão poderá requerer à Corregedoria, quando existente, 144 

bem como aos Poderes Executivo, Legislativo e ao Ministério Público competente, a adoção 145 

das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 146 

 147 

§3º A gestão orçamentária e administrativa do Conselho Tutelar ficará, preferencialmente, a 148 

cargo do Gabinete do Prefeito. 149 

 150 

§4º Cabe ao Poder Executivo Municipal garantir quadro de equipe administrativa e técnica 151 

permanente, com perfil adequado às especificidades das atribuições do Conselho Tutelar. 152 

 153 

§5º O Conselho Tutelar requisitará os serviços da rede de promoção, proteção e defesa dos 154 

direitos da Criança e do Adolescente nas áreas de educação, saúde, assistência social, 155 

entre outras, com a devida urgência, de forma a atender ao disposto no artigo 4º, parágrafo 156 

único, e no artigo 136, inciso III, alínea "a", da Lei nº 8.069, de 1990. 157 

 158 

§6º Fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 159 

Adolescente para quaisquer fins que não sejam destinados à formação e à qualificação 160 

funcional dos(as) conselheiros(as) tutelares. 161 

 162 

§7º A formação e a qualificação de que trata o parágrafo anterior deve obrigatoriamente 163 

contemplar o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA Módulo 164 

Conselho Tutelar. 165 

  166 

Capítulo II 167 

 168 

DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 169 

 170 

Art. 5º O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as 171 

seguintes diretrizes: 172 

I - Processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e 173 

secreto dos eleitores do respectivo município, realizado em 06/10/2019, para um mandato 174 

de quatro anos, sendo estabelecido em lei municipal, sob a responsabilidade do Conselho 175 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 176 

II - candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; 177 

III - fiscalização pelo Ministério Público;  178 

IV - o resultado do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá 179 

ser publicado no Diário Oficial do Município ou meio equivalente; 180 

V - a posse dos(as) conselheiros(as) tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2020. 181 

 182 

Art. 6º Os(as) 5 (cinco) candidatos(as) mais votados(as) em cada conselho serão nomeados 183 

e empossados como Conselheiros Titulares pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e os 184 

demais candidatos seguintes serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem 185 

decrescente de votação. 186 

 187 

§1º O mandato será de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo processo 188 

de escolha. 189 

 190 

§2º O(a) conselheiro(a) tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo 191 

superior a um mandato e meio não poderá participar deste processo de escolha. 192 

 193 

Art. 7º Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, até o dia 194 

06/04/2019, publicar o edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 195 
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observadas as disposições contidas na Lei nº 8.069, de 1990, e na legislação municipal 196 

referente ao Conselho Tutelar. 197 

 198 

Parágrafo único. O edital do processo de escolha deverá prever, entre outras disposições: 199 

a) o calendário com as datas e os prazos para registro de candidaturas, 200 

impugnações, recursos e outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se 201 

inicie com no mínimo 6 (seis) meses antes do dia estabelecido para o pleito certame; 202 

b) a documentação a ser exigida dos candidatos, como forma de comprovar o 203 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 133 da Lei nº 8.069, de 1990 e em Lei 204 

Municipal: reconhecida idoneidade moral através de certidão de folha corrida de 205 

antecedentes criminais, idade superior a vinte e um anos, residir no município e 206 

comprovação de escolaridade mínima; 207 

c) as regras de divulgação do processo de escolha, contendo as condutas permitidas 208 

e vedadas aos candidatos, com as respectivas sanções previstas em Lei Municipal de 209 

criação dos Conselhos Tutelares; 210 

d) criação e composição de comissão especial eleitoral encarregada de realizar o 211 

processo de escolha;   212 

e) formação dos candidatos escolhidos como titulares e dos 5 (cinco) primeiros 213 

candidatos suplentes.  214 

 215 

Art. 12. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar poderão ser exigidos requisitos 216 

adicionais, expressos na legislação municipal e compatíveis com as atribuições do Conselho 217 

Tutelar, observada a Lei nº 8.069, de1990. 218 

  219 

§1º Podem ser requisitos adicionais, entre outros:  220 

I – a experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 221 

adolescente, que deve ser comprovada por meio de documentos a serem definidos no Edital 222 

de Convocação do Processo de Escolha, tais como: 223 

a) contrato de trabalho;  224 

b) Carteira de Trabalho;  225 

c) declaração de Organização da Sociedade Civil devidamente inscrita no 226 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)  ou 227 

órgão público no qual atua ou atuou, dentre outros; 228 

II – a comprovação de, no mínimo, conclusão de ensino médio; 229 

III – a comprovação da participação em capacitações sobre o SIPIA CT, realizadas 230 

durante seu último mandato, no caso de conselheiros(as) candidatos(as) à reeleição. 231 

 232 

§2º Havendo previsão na legislação municipal é admissível aplicação de prova escrita de 233 

conhecimentos sobre os direitos da criança e do adolescente e leis congêneres, que terá 234 

caráter eliminatório e será formulada por uma comissão examinadora designada pelo 235 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (colocar no edital) 236 

 237 

Art. 8º A relação de condutas ilícitas e vedadas seguirá o disposto na legislação municipal 238 

com a aplicação de sanções de modo a evitar o abuso do poder político, econômico, 239 

religioso, institucional e dos meios de comunicação, dentre outros. 240 

 241 

Art. 9º Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conferir 242 

ampla publicidade ao processo de escolha dos membros para o Conselho Tutelar, mediante 243 

publicação de Edital de Convocação do pleito no diário oficial do Município ou meio 244 

equivalente, afixação em locais de amplo acesso ao público, chamadas na rádio, jornais e 245 

outros meios de divulgação. 246 

 247 

§1º A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de informações sobre as 248 

atribuições do Conselho Tutelar e sobre a importância da participação de todos os cidadãos, 249 

na condição de candidatos ou eleitores, servindo de instrumento de mobilização popular em 250 
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torno da causa da infância e da adolescência conforme dispõe o art. 88, inciso VII, da Lei nº 251 

8.069, de 1990. 252 

 253 

§2º Imediatamente após a publicação do edital de Convocação deste pleito, obter junto à 254 

Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas eletrônicas, bem como elaborar o software 255 

respectivo, observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal 256 

Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral da localidade. 257 

 258 

Art. 10 Compete à Lei Municipal que institui o processo de escolha dos membros do 259 

Conselho Tutelar dispor sobre todas as providências necessárias para a realização do 260 

processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, garantindo que este seja realizado 261 

em locais públicos de fácil acesso, observando os requisitos essenciais de acessibilidade 262 

universal. 263 

 264 

Art. 11. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá delegar a 265 

condução do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar a uma comissão 266 

especial eleitoral, a qual deverá ser constituída por composição paritária entre conselheiros 267 

representantes do governo e da sociedade civil, observados os mesmos impedimentos 268 

legais previstos no art. 14 desta Resolução. (revisar depois alteração) 269 

 270 

§1º A composição, assim como as atribuições da comissão referida no caput deste artigo, 271 

deve constar na resolução regulamentadora do processo de escolha, expedida pelo 272 

CMDCA. 273 

 274 

§2º A comissão especial eleitoral encarregada de realizar o processo de escolha deverá 275 

analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos 276 

pretendentes inscritos, facultando a qualquer cidadão impugnar candidaturas, em prazo 277 

definido em resolução, que não atendam aos requisitos exigidos, apresentando os 278 

elementos comprobatórios. 279 

 280 

Incluir sessão que trata das competências do CMDCA e da Comissão Especial Eleitoral 281 

(conforme edital) 282 

 283 

§3º Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não 284 

preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à 285 

comissão especial eleitoral: 286 

 287 

I - notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa; e 288 

II - realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se 289 

necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de 290 

documentos e a realização de outras diligências. 291 

 292 

§4º Das decisões da comissão especial eleitoral acerca das impugnações de candidatura 293 

caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 294 

que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade. 295 

 296 

§5º Esgotada a fase recursal, a comissão especial eleitoral encarregada de realizar o 297 

processo de escolha fará publicar a relação dos candidatos habilitados, com cópia ao 298 

Ministério Público. 299 

 300 

§6º Cabe ainda à comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha:(revisar 301 

de acordo com o Edital) 302 

I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de 303 

escolha aos candidatos considerados habilitados, que firmarão compromisso de respeitá-304 

las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação municipal; 305 
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II - estimular e facilitar o encaminhamento de notificação de fatos que constituam 306 

violação das regras de divulgação do processo de escolha por parte dos candidatos ou à 307 

sua ordem; 308 

III - analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 309 

impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação; 310 

IV – providenciar a confecção das cédulas, conforme modelo a ser aprovado, caso 311 

as urnas eletrônicas não sejam disponibilizadas, 312 

V - escolher e divulgar os locais do processo de escolha; 313 

VI - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários 314 

e escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados 315 

sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução 316 

regulamentadora do pleito; 317 

VII - solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal, a 318 

designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais do processo de escolha 319 

e apuração; 320 

VIII - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial do processo de 321 

escolha; 322 

IX - resolver os casos omissos. 323 

 324 

§7º O Ministério Público será notificado, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 325 

horas, de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela comissão especial 326 

eleitoral e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Da mesma 327 

forma, todas as decisões e incidentes verificados no processo de escolha serão 328 

comunicados ao Ministério Público 329 

 330 

Art. 13. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 331 

10 (dez) pretendentes devidamente habilitados. 332 

 333 

§1º Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o Conselho 334 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá suspender o trâmite do processo 335 

de escolha e reabrir prazo para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia 336 

de posse dos novos conselheiros ao término do mandato em curso. 337 

 338 

§2º Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 339 

deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a 340 

ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes. 341 

 342 

Art. 14. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, 343 

ou parentes em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 344 

 345 

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do caput ao(à) conselheiro(a) tutelar em 346 

relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na 347 

Justiça da Infância e da Juventude da mesma comarca estadual. 348 

 349 

Art. 15. Ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares do 350 

Conselho Tutelar, o Poder Executivo Municipal convocará imediatamente o suplente para o 351 

preenchimento da vaga. 352 

§1º Os(as) conselheiros(as) tutelares suplentes serão convocados(as) de acordo com a 353 

ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que atuarem no órgão, 354 

sem prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e férias 355 

regulamentares. 356 

 357 

§2º No caso da inexistência de suplentes, caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da 358 

Criança e do Adolescente realizar processo de escolha suplementar para o preenchimento 359 

das vagas, de acordo com o previsto na legislação municipal.  360 
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 361 

§3º A homologação da candidatura de membros do Conselho Tutelar a cargos eletivos 362 

deverá implicar em afastamento do mandato como conselheiro(a) tutelar, por 363 

incompatibilidade com o exercício da função. 364 

 365 

§4º Na hipótese de afastamento provisório enquanto responde a inquérito policial ou do 366 

Ministério Público ou sindicância da Administração Municipal ou Corregedoria dos 367 

Conselhos Tutelares, o conselheiro continuará percebendo seu salário e o conselheiro 368 

suplente deverá substitui-lo, imediatamente, com o direito garantido de remuneração. 369 

 370 

§5º O(a) conselheiro(a) tutelar que, no exercício de sua função ou mesmo antes de assumir, 371 

trocar de residência para outro município perderá seu mandato.  372 

 373 

 374 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 375 

 376 

 377 

Art. 16 A acessibilidade universal deverá ser garantida em todas as etapas do processo de 378 

escolha dos membros do Conselho Tutelar. 379 

 380 

Art. 17 Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio do 381 

CEDICA/RS e do CONANDA, deverão estabelecer, em conjunto com o Conselho Tutelar, 382 

uma política de qualificação profissional permanente dos seus membros, voltada à correta 383 

identificação e atendimento das demandas inerentes à função. 384 

 385 

§1° A política referida no caput compreende o estímulo e o fornecimento dos meios 386 

necessários para adequada formação e atualização funcional dos membros dos Conselhos 387 

Tutelares e seus suplentes. O que inclui, dentre outros, a disponibilização de material 388 

informativo, realização de encontros com profissionais que atuam na área da infância e 389 

adolescência e patrocínio de cursos e palestras sobre os direitos da criança e do 390 

adolescente, incluindo o SIPIA – Módulo CT.  391 

 392 

§2°Parágrafo segundo. A formação de que trata o caput deste artigo deve ter como base os 393 

Planos Estaduais e Municipais temáticos, bem como as legislações concernentes à política 394 

pública destinada à infância e à adolescência.  395 

 396 

 397 

Sessão Plenária Extraordinária n° 444/2019 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 398 

do Adolescente – CEDICA/RS, 12 de março de 2019. 399 

 


