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REQUERIMENTO Nº 055/2022 
 
 

 
 

 
 
Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 
 
 
   
 
       O Vereador que este subscreve requer na forma regimental e depois de ouvido do 
plenário, que seja encaminhado oficio ao gabinete da Prefeita Karla Pimentel, solicitando 
estudos técnicos para implantação de novo Conselho Tutelar na região da praia. 
 

 

Justificativa 
 
       O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, com 
previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - ECA). Trata-se de importante conquista da sociedade para o combate à 
violação de direitos.  
 
       Os Conselheiros Tutelares são escolhidos de forma direta pelos cidadãos, em processo 
de escolha unificado no País, conforme previsão do artigo 139 do ECA. O Estatuto define 
a atividade exercida pelos Conselheiros como serviço público relevante. No município de 
Conde há atualmente 01 Conselho Tutelar, com 05 conselheiros titulares, atendendo uma 
área que se estende por 173 km² e contava com 24 670 habitantes no último censo. A 
densidade demográfica é de 142,6 habitantes por km² no território do município. Segundo 
informações encontradas no site https://www.cidadebrasil.com.br/municipio-conde.html. 
Considerado um dos maiores Município da grande João Pessoa. 
 
       Em sua extensão territorial o município de Conde conta com 80% de comunidades da 
zona rural, 30% de difícil acesso em períodos de chuva; 40% das comunidades localizadas 
na zona rural deste município não possui acesso ao transporte público; 3% da população 
não possui acesso à internet. Esses dados nos mostra as dificuldades que os populares 
encontram na busca dos órgãos de proteção.  
 

Em suas disposições gerais, a proposta ora apresentada prevê que os Conselhos 
Tutelares devem possuir estrutura que permita o adequado desempenho das atribuições e 
competências dos Conselheiros e o acolhimento digno ao público, facilitando seu acesso 
na busca pelo órgão.  
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Com base no levantamento interno do Conselho Tutelar, no ano de 2021 foram 
realizados 300 atendimentos diretos, 250 atendimentos por meios de comunicações (e-
mails, ligação e WhatsApp), 260 ofícios expedindo, 120 ofícios recebidos, 405 notificações, 
30 visitas a unidades escolares. 
       Em suas aplicações de medidas contidas nos artigos 101 e 129 do ECA, o conselheiro 
tutelar, além de aplica-las, também acompanha a medida, podendo assim, executar suas 
atribuições contidas no Art. 136 do ECA. Desta forma, no exercício de suas atribuições os 
conselheiros Tutelares, não constitui apenas em atender crianças e adolescentes, atender 
e aconselhar pais e responsáveis e requisitar serviços públicos, quando seus direitos forem 
ameaçados ou violados, mas também na promoção e preservação dos direitos de crianças 
e adolescentes, assessorando o Poder Executivo local na elaboração da proposta 
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 
 
       Por tais razões, é justo e necessário o pleito apresentado. 
        
 
 
 

 
 
 
 
 

Sala das Sessões, 30 de Maio de 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Severino da Silva Junior 
Vereador 
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