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Institui o Dia Estadual do Conselheiro Tutelar,

no âmbito do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. lo. Fica instituído o Dia Estadual do Conselheiro Tutelar, a ser

comemorado anualmente, em todo o território do Estado do Amazonas, no dia 18 de

novembro.

Parágrafo único. O Dia Estadual do Conselheiro Tutelar será incluído

no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Amazonas.

Art.2o, Por ocasião do Dia Estadual do Conselheiro Tutelar, poderão ser

efetivadas ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e

seminários visando à homenagem em prol dos conselheiros tutelares e das funções

institucionais dos Conselhos Tutelares, estendendo-se as atividades durante toda a

semana de novembro que incluir o dia 18 de novembro.

Art. 3'. O Poder Público poderá atuar em parceria com representares dos

Conselhos Tutelares e com os Poderes Públicos Municipais.

Ãrt. 4o. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber

Art. 5'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus/AM, 16 de abril de 2019
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JUSTIFICATIVA

O Dia do Conselheiro Tutelar é celebrado nacionalmente no dia 18 de

novembro, data em que se comemora e prestigia a atuação profissional dos conselheiros.

A função de Conselheiro Tutelar foi criada em Julho de 1990, juntamente

com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Um Conselheiro Tutelar deve lutar

pelos direitos das crianças e adolescentes da sua comunidade. Este cargo público implica

exercer o papel de educador e orientador dos mais jovens, criando iniciativas que

potenciem o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Deve ter um apurado sentido

de ética e determinaçáo para gerir conflitos que possam aparecer durante o seu trabalho.

Um Conselheiro Tutelar faz parte de um Conselho Tutelar, um órgão

permanente e autônomo, criado de acordo com o artigo 131 do ECA.

O Brasil é conhecido internacionalmente pela promoção dos direitos da

criança e do adolescente, o que se dá por diversos motivos, dentre os quais, a atuação dos

Conselheiros Tutelares.

Com a supracitada justificativa, e por reconhecer a importância desse

profissional para a proteção à infrncia e juventude nos municípios do Estado do

Amazonas, apresento o presente Projeto de Lei, que institui o Dia do Conselheiro Tutelar,

a ser comemorado no dia 18 de novembro, no Estado do Amazonas.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus/AM, 16 de abril de 2019.

PÊLo
Dpp EsrnouRr-

2

B


