
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012

CAMPANHA

COMPROMISSO PELA CRIANÇA E
PELO ADOLESCENTE

 Convite 

Vote consciente!
Vote apenas em candidatos que firmaram o

“Compromisso pela Criança e pelo Adolescente”!

22 ANOS DE ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTINADA À APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DOS 
CANDIDATOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXX PARA A ÁREA INFANTO-JUVENIL E 

COLETA DE ASSINATURAS DE ADESÃO À CAMPANHA 

“COMPROMISSO PELA CRIANÇA E PELO ADOLESCENTE”

DIA XX DE XXXXX DE 2012, A PARTIR DAS XX:XX HORAS.

CLUBE XXXXXXX - Rua XXXXX, nº XXX, XXXX/PR.

PROGRAMAÇÃO:

XX:XX - Abertura/Composição da mesa.

XX:XX - Apresentação da campanha “Compromisso pela Criança e pelo Adolescente”.

XX:XX - Apresentação  dos  principais  problemas  da  rede  municipal  de  atendimento  à 
criança, ao adolescente e às suas famílias, na visão do Conselho Tutelar.

XX:XX - Apresentação das propostas dos candidatos à Prefeitura Municipal  para a área 
infanto-juvenil (ordem de manifestação definida por sorteio) - 20 minutos para cada 
candidato presente.

XX:XX - Coleta de assinatura dos candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal presentes 
ao evento.

XX:XX - Leitura dos nomes dos candidatos que aderiram a campanha “Compromisso pela 
Criança e pelo Adolescente”. 

XX:XX - Encerramento.

Com sua participação e com a mobilização da sociedade,
todos sairão vitoriosos na próxima eleição.

Assuma você também este compromisso!!!



Observações:

1. A ampla divulgação do evento é de suma importância, assim como sua cobertura 
pela  mídia  local.  Devem ser  distribuídos  convites  nas  escolas,  associações  de 
moradores, congregações religiosas e órgãos de imprensa locais. A realização do 
evento deve ser também comunicada à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público e ao 
comando local da Polícia Militar.

2. A  "Programação"  é  mera  sugestão  de  programação.  Importante  atentar  para 
distribuição do tempo, de modo a evitar que o evento se torne maçante.

3. É possível a realização, na solenidade de abertura, de uma apresentação cultural.

4. Quanto à apresentação dos principais problemas, o Conselho Tutelar, melhor do 
que qualquer outro órgão, tem conhecimento das maiores demandas e das maiores 
deficiências na estrutura de atendimento à criança e ao adolescente existente no 
município. O relato de um de seus integrantes, escolhido pelo próprio Colegiado é,  
portanto, fundamental. É também admissível o relato de outros órgãos e entidades,  
tomando-se a cautela básica de evitar a “partidarização” do evento, que deve ser 
conduzido de forma “pró-ativa”, e não se transformar em um ato político “contrário”  
à administração local. 
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