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CONSELHO TUTELAR - MP no Rádio destaca eleição neste domingo
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Neste domingo, 6 de outubro, em todo Brasil, acontecem eleições para a escolha de conselheiros
tutelares. Mas afinal para que serve o Conselho Tutelar e o que fazem os conselheiros? Qualquer
pessoa pode votar?

Programa destaca eleição para conselheiro tutelar neste domingo Veja também: •
Conselho Tutelar - Eleições
• Publicações
• Notícias relacionadas
• Links referenciais
Neste domingo, 6 de outubro, em todo Brasil, acontecem eleições para a
escolha de conselheiros tutelares. Só em Curitiba, 180 pessoas se candidataram para assumir uma
das 50 vagas para conselheiros disponíveis na capital. Mas afinal para que serve o Conselho Tutelar
e o que fazem os conselheiros? Qualquer pessoa pode votar? Para atender essas e outras
questões, o MP no Rádio recebe a promotora de justiça Luciana Linero, que atua no Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação, do
Ministério Público do Paraná. Durante a conversa ela explica por que é fundamental que a
comunidade participe da votação e fala da atuação do MPPR no processo eleitoral. Entrevista em
bloco único Entrevista em partes:
Bloco 1 Bloco 2
Podcasts
Os programas de rádio também são disponibilizados nas plataformas Spotify, Apple e Google
Podcasts. Clique aqui e acesse. Gratuito
O MP no Rádio é uma produção do Ministério Público do Paraná, realizado pela Assessoria de
Comunicação do MPPR com apoio da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná (Fempar).
As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente, por qualquer rádio interessada. O programa
também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado. Contato
Para envio de sugestões (inclusive de temas de pauta), críticas e comentários sobre os programas,
os contato são o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.
ASCOM / MPPR [Fonte: MPPR - Ministério Público do Estado do Paraná - MP no Rádio 01/10/2019]
Guia de Orientação do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares em
data unificada
Guia de orientações sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em data
unificada em todo território nacional
Realização: MDH • SNDCA
Informações adicionais: Lançamento do Guia
Download:
[ opção 1 ]
[ opção 2 ]
[ Edição 2015 ]
(formato PDF - tamanho 1,51MB - 68 págs - Brasília/DF - Abril/2019)
Processo de
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar 2019 – Guia prático para Promotores de Justiça
(CIJ/MPSC - Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa
Catarina)
Informações adicionais: Lançamento do Guia • Processo Unificado de Escolha

https://crianca.mppr.mp.br
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Download:
[ opção 1 ]
[ opção 2 ]
(formato PDF - tamanho 0,36MB - 20 págs - Setembro, 2019)
Processo de Escolha dos
Membros do Conselho Tutelar 2019 – Guia prático para atuação do CMDCA
(CIJ/MPSC - Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa
Catarina)
Informações adicionais: Lançamento do Guia • Processo Unificado de Escolha

Download:
[ opção 1 ]
[ opção 2 ]
[ opção 3 ]
(formato PDF - tamanho 2,12MB - 30 págs - Setembro, 2019)
Matérias relacionadas:
(links internos)
» Conselho Tutelar
» Conselho Tutelar: Dicas para as eleições
» Conselho Tutelar: Processo Unificado de Escolha
» Conselho Tutelar: Processo Unificado de Escolha - O dia da eleição Notícias relacionadas:
(link interno)
» (02/10/2019) CONSELHO TUTELAR - Enunciados da COPEIJ relativos ao dia da votação
» (02/10/2019) CONSELHO TUTELAR - Saiba quais são as principais funções do órgão
» (01/10/2019) CONSELHO TUTELAR - Paranaenses vão às urnas para eleger membros dos
conselhos tutelares
» (02/04/2019) CONSELHO TUTELAR - Guia de Orientação do Processo de Escolha
» (01/04/2019) OFÍCIO CIRCULAR - Eleições em data unificada para Conselho Tutelar
» (14/03/2019) VÍDEOS - Série Conselho Tutelar em Perguntas & Respostas
» (29/11/2018) CONSELHO TUTELAR - Novas eleições unificadas em 2019 Download:
(arquivo PDF)
» Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar 2019 – Guia prático para Promotores
de Justiça
» Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar 2019 – Guia prático para atuação do
CMDCA
» Guia de Orientação - Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar - 2019 (Versão
Final) Referências: (link externo)
» TRE-PR - Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná
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