
Confraternização Espírita
“Acolher, consolar, esclarecer e orientar”  
é o tema da Confraternização dos Traba-
lhadores Espíritas de Santa Catarina que 
se realiza no dia 16 de novembro, com organização da Federa-
ção Espírita Catarinense. O evento ocorre no Centro de Eventos, 
em Florianópolis. Informações: www.fec.org.br

Abra seus olhos, ilumine sua vida
 O 7º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul 
aconteceu no Centro de Eventos Serra Park, em 
Gramado (RS), de 4 a 6 de outubro. Divaldo Pe-
reira Franco, Alberto Almeida, André Trigueiro, 
Sérgio Lopes, Sandra Maria Borba e Haroldo Dutra 
Dias foram os palestrantes. O Congresso foi uma 
realização da Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul, tendo por tema “O Evangelho no Mundo e nos 
Corações”. A FEB foi representada pelo diretor 
Hélio Blume. Info: http://espiritismors.org.br

Comunicação Social Espírita
O I Encontro Estadual de Comunicação Social Espírita foi reali-
zado no dia 12 de outubro, das 14h às 18h, em Ji-Paraná (RO). 
O evento foi promovido pela Federação Espírita de Rondônia. 
Informações: comunica@fero.org.br

Dirigentes do Amazonas se reúnem com FEB
 A Federação Espírita 
Amazonense recebeu 
em sua sede, em Ma-
naus, o presidente da 
FEB, Antonio Cesar Per-
ri de Carvalho, nos dias 

27 e 28 de setembro. O visitante se reuniu com todos os dire-
tores da FEA e desenvolveu seminário “Centro e Movimento 
Espíritas” para dirigentes de centros espíritas, oportunidade em 
que compareceram vários participantes do Interior do Estado. 
Informações: feamazonas@hotmail.com; cfn@febnet.org.br; 
www.febnet.org.br

O Viver Espírita na Sociedade
 O XV Congresso Espírita da 
Bahia acontece no período de 
31 de outubro a 3 de novem-
bro, abordando o tema “O 

Viver Espírita na Sociedade”. A abertura será 
realizada pelo orador Divaldo Pereira Franco. 
O evento tem o apoio da Federação Espírita do 
Estado da Bahia. O presidente da FEB, Antonio 
Cesar Perri de Carvalho, é um dos expositores 
convidados. Info: www.feamazonas.org.br

Some esforços, multiplique talentos
A Coordenação da Área da Infância e Juventu-
de, da Federação Espírita do Estado do Ceará, 
realizou, no dia 6 de outubro, a XII Edição do 
Congresso da Juventude Espírita do Ceará (Con-
jece). O evento foi destinado aos jovens da Mo-
cidade Espírita do Estado. Info: (85)8891-2517.

Jesus Guia para a Humanidade
O 2º Congresso Espírita Paraense será realizado 
no Hangar, em Belém (PA), no período de 17 
a 19 de janeiro de 2014, abordando o tema 
“Jesus: Guia e modelo para a humanidade”. 
Durante o evento serão ministradas várias pa-
lestras, para as quais já estão confirmados os 
expositores: Alberto Almeida, Marlene Nobre, 
Sandra Maria Borba, Divaldo Pereira Franco, 
Otaciro Rangel e Severino Celestino. Informa-
ções: www.paraespirita.com.br

Mostra de Arte Espírita, no Nordeste
 A 4ª Edição da 
Mos t r a  Ab ra r t e 
Nordeste acontece 
nos dias 14, 15 e 16 
de novembro com 

a participação dos Grupos Renovarte, Canto de 
Paz, Harmonia, Sintonia, Persona de Teatro 
Espírita, entre outros. O evento é uma parceria 
da Abrarte com a Federação Espírita Pernam-
bucana, e tem como objetivo reunir e integrar 
artistas e grupos espíritas de arte do Nordeste, 
proporcionando assim a divulgação de seus 
trabalhos. Informações: (48)3348-0808.

Confraternização de Juventude 
Espírita do Distrito Federal

 

No dia 6 de outubro, a Comunhão Espírita de 
Brasília recebeu a Confraternização de Juven-
tudes Espíritas do Distrito Federal (Conjede), 
uma realização da Federação Espírita do Distri-
to Federal. “Paulo, modelo de conduta cristã” 
foi o tema abordado durante o evento. Infor-
mações: www.fedf.org.br
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

REFLEXOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA

– 14ª Parte –

Por Ricardo Silva: ricardo.ric.silva@gmail.com

Continuamos nossa abordagem sobre a Lei n. 8.069/90 focalizando o Conselho Tutelar, previsto nos artigos 136 
a 140 deste diploma legal.

35. Atribuições do Conselho Tutelar:
a) atender a crianças e adolescentes quando ocorrer ameaça ou violação dos seus direitos ou quando estes 
cometerem ato infracional, aplicando as medidas de proteção cabíveis;
b) atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no item 33 desta série de artigos;
c) promover a execução de suas decisões, podendo para tanto (i) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; e (ii) representar junto à autoridade judiciária nos 
casos de descumprimento injustificado de suas deliberações;
d) encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os 
direitos da criança ou adolescente;
e) encaminhar à autoridade judiciária os casos de competência do Poder Judiciário;
f) providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária;
g) expedir notificações;
h) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;
i) assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
j) representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso 
II, da Constituição Federal;
l) representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas 
as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural;
m) caso entenda necessário o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar, comunicará incontinenti 
o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências 
tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família.

36. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem 
tenha legítimo interesse.

37. Da Escolha dos Conselheiros Tutelares:
a) o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado 
sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a fiscalização do 
Ministério Público;
b) o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o Território Nacional 
a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial;
c) a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha;
d) no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou 
entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

38. Dos Impedimentos aos Conselheiros Tutelares:
a) são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou 
nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 
b) estende-se o impedimento do conselheiro, na forma do item anterior, em relação à autoridade judiciária e ao 
representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, 
foro regional ou distrital.
Vemo-nos no próximo número.

Início dos 130 anos
da FEB
No dia 2 de janeiro de 2014 a FEB 
completará 130 de fundação. Os 
eventos comemorativos se iniciam 
neste mês.

Inauguração de Espaço
Cultural em Brasília
No dia 8 de novembro, às 9 horas, 
antes da abertura da Reunião Ordi-
nária do CFN da FEB será realizada 
a inauguração do Espaço Cultural 
da sede da FEB. A mostra inicial 
focaliza os 130 anos da FEB e telas 
sobre a vida e obra de Chico Xavier, 
oriundas do Memorial do Centro 
Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro 
Leopoldo (MG). Estarão presentes 
todos os membros do CFN, dirigen-
tes da FEB e convidados.

Exposição e palestra
no Rio de Janeiro
No dia 30 de novembro, na Sede 
Histórica da FEB (Av.Passos, 30 - 
Rio de Janeiro), será inaugurada 
uma Mostra alusiva aos 130 anos 
da FEB e ocorrerá um seminário 
com o expositor André Luiz Peixi-
nho, presidente da Federação Espí-
rita do Estado da Bahia, contando 
com a presença do presidente e 
de diretores da FEB. Informações: 
diretoria@febnet.org.br; fones - 
Brasília (61-2101-6150); Rio de 
Janeiro (21-3078-4747).


