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Ibiporã, 09 de março de 2018. 
 
 
 
Prezados Senhores, 

 
 
 
      Em resposta à solicitação encaminhada para 

este Portal, trazemos informações preliminares para a realização de 

CAPACITAÇÃO|PALESTRA conforme o solicitado, além de sugestão de conteúdo, público 

alvo, orientação quanto à inexigibilidade de licitação e outras informações pertinentes. 

 
 
 

 
 
 

 
ORÇAMENTO 

 
 
 
- DATA: Verificar necessidade/disponibilidade. 
 
 

 
CARGA HORÁRIA | HONORÁRIO 

 
 
Carga horária  à  16 horas/aula   à Dois dias ß 
Honorário    R$ 6.200,00 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 
- Orçamento válido por 90 dias. 
- Empresa optante pelo SIMEI, portanto não 
deverá ser retido o IRRF nem ISS. 
 
DÚVIDAS? DEIXE RECADO 
NO whatsapp (43) 9.8805.8124   

LUCIANO	BETIATE	
PALESTRANTE	

CNPJ	12.036.678/0001-03	
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PROPOSTA METODOLÓGICA 

 
 
A capacitação se dará através da apresentação do conteúdo de forma presencial, levando em 
consideração a prática cotidiana e considerando os conhecimentos, habilidades e valores prévios 
dos participantes como ponto de partida para a descoberta e a construção de novos 
conhecimentos. 
 
Como estratégias de aprendizagem estão previstas: exposição de conteúdo, com espaços para 
troca de experiências, diálogos em grupo e debate. 
 
O palestrante reserva-se o direito de ajustar o conteúdo e a metodologia durante o 
evento a fim de adequar às necessidades apresentadas "in loco". 
 

 
LIMITE DE PARTICIPANTES 

 
 
O valor do honorário definido neste orçamento refere-se à ministração de capacitação para a 
rede de atendimento do município contratante. Não há limite de participantes da rede de 
atendimento do município contratante. Também não haverá alteração do valor do 
honorário para até três Conselhos Tutelares convidados. Para capacitações com maior 
número de municípios ou com emissão de mais de uma NFe, favor solicitar novo orçamento. 
 

 
ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA O EVENTO 

 
 

1. Salão de palestra adequado para o número de participantes; 
2. Aparelho DataShow em boas condições de utilização; 
3. Aparelhagem de som apropriada para o local e em boas condições. 
4. Lousa ou flipchart. 

 
 

LOGÍSTICA |TRANSPORTE 
 

 
à Transporte aéreo, hospedagem e alimentação ficam por conta do CONTRATADO. 
 
à Transporte terrestre (Ribeirão Preto/Araraquara) por conta do CONTRATANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LUCIANO BETIATE 
www.portaldoconselhotutelar.com.br 

Av. Santos Dumont, 209 – Centro – Ibiporã – Paraná – CEP 86.200-000 – (43) 9.8805-8124 

 
CERTIFICAÇÃO 

 
 
A certificação é de responsabilidade do organizador do evento, porém, temos modelo de 
certificado com designer, logomarca e CNPJ do PORTAL DO CONSELHO TUTELAR. O contratante 
deverá manifestar com antecedência o interesse na emissão do certificado através do portal.  
 
Neste caso certificado seguirá em formato PDF, com assinatura digitalizada do palestrante. O 
certificado poderá contar com mais duas assinaturas indicadas pelo contratante. 
 
A impressão, o preenchimento e o controle da distribuição do certificado é de 
responsabilidade do contratante. 
 

 
DADOS DA EMPRESA | DADOS BANCÁRIOS 

 
 
LUCIANO BETIATE - MEI 
CNPJ : 12.036.678/0001 – 03 
Rua Santos Dumont, 209 
Centro – Ibiporã – Paraná 
CEP.: 86.200-000 
 

CONTA JURÍDICA: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AGENCIA: 1127 
CONTA CORRENTE: 1446-8 
OPERAÇÃO 003

Conta jurídica vinculada ao CNPJ da empresa. 
Já fazemos emissão de Nota Fiscal Eletrônica. 
 

 
CONTRATAÇÃO 

 
 
A contratação do consultor/palestrante, LUCIANO BETIATE se enquadra nos casos de 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, devido a natureza singular do serviço que presta e de 
sua NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO na área dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 
especial nas ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, conforme a lei federal Lei n.º 
8.666/93: 
 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: (...) 
II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para prestação de 
serviços de publicidade e divulgação; (...) 

 
A NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO na formação/capacitação de Conselheiros Tutelares, 
Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, e demais profissionais do 
SGD – Sistema de Garantia dos Direitos, é comprovada pela trajetória de uma década na 
prestação deste serviço. 
 
O palestrante Luciano Betiate já ministrou palestra/capacitação em mais de 300 municípios 
em todo território nacional. 
 
A lista completa dos municípios onde o palestrante Luciano Betiate prestou o serviço, pode 
ser acessada no www.portaldoconselhotutelar.com.br. 
 
A justificativa mais importante para a contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
é o fato do mesmo ser o AUTOR DA MAIOR BIBLIOGRAFIA SOBRE O ASSUNTO. Até o 
momento são 13 livros publicados, somando-se a isso 6 DVD’s gravados e uma dezena de 
artigos publicados. 
 
Seguem a frente o perfil (currículo) do palestrante e a capa das publicações. 
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CAPACITAÇÃO CONTINUADA 

 
 

A Capacitação Continuada dos trabalhadores do SGD – SISTEMA DE GARANTIA DOS 
DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, em especial dos membros do 
CONSELHO TUTELAR, deve acontecer de forma CONTINUADA, conforme o parágrafo 
único do artigo 134 do Estatuto da Criança e do adolescente. 

 
Artigo 134 [...] 
Parágrafo único.  Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos 
recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação 
continuada dos conselheiros tutelares. 

 
O palestrante Luciano Betiate oferece o serviço de CAPACITAÇÃO CONTINUADA através 
de módulos com duração de 16 ou 24 horas/aulas. 
 
O Conteúdo disponibilizado pelo palestrante pode ser distribuído em até 4 módulos com 
duração de 24 horas/aula cada, totalizando conteúdo para 96 horas/aula. 
 

 
SUGESTÃO DE CONTEÚDO 

 
 

Estas são as palestras mais indicadas para o primeiro módulo de capacitação para os 
membros dos do Conselho Tutelar e demais Rede de Atendimento com duração de 24 
horas/aula. 
 
- Deveres e Direitos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
- Atribuições do Conselho Tutelar de A a Z. 
- Nova lei de crimes sexuais e o Conselho Tutelar. 
- O Ciclo de Aplicação de Medidas. 
- Trabalhando em Rede pela Infância. 
 
O conteúdo é ajustado conforme necessidade do município e a carga horária contratada. 
 

 
OUTROS CONTEÚDOS 

 
 

O palestrante desenvolve vários outros temas para serem trabalhados com a Rede de 
Atendimento, veja: 
 
- A excepcionalidade da medida de acolhimento institucional. 
- O Conselho Tutelar e a fiscalização das entidades. 
- O Conselho Tutelar e a elaboração da proposta orçamentária. 
- A Lei Menino Bernardo e o Conselho Tutelar. 
- O Conselho Tutelar e o atendimento da criança vítima de violência. 
- Redação Jurídica para o Conselho Tutelar. 
- Noções de Direito para o Conselheiro Tutelar. 
- Prevenção de acidentes na infância. 
- A história jurídica da infância. 
- Ética no exercício da função de Conselheiro Tutelar. 
- O Estatuto da Criança e do Adolescente no cotidiano escolar. 
- Indisciplina e Ato infracional – Soluções e encaminhamentos. 
- Violência Sexual e Pedofilia – Entender para combater. 
- CMDCA – Papéis e Desafios! 
- Desenvolvendo o FIA – FUNDO PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE 
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Palestra com conteúdo 
especial para professores. 
Duração: 4 ou 8 horas/aula 

Palestra com conteúdo especial 
para a mobilização do dia 18 de 
maio. Seu conteúdo pode ser 
adaptado para técnicos/rede e/ou 
para a população. 
Duração: 4, 8 ou 16horas/aula 
 

Palestra com conteúdo especial 
para a mobilização de combate 
a exploração do trabalho 
infantil. Seu conteúdo pode ser 
adaptado para técnicos/rede ou 
para a população. 
Duração: 4 horas/aula 
 

Capacitação para os membros 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
Duração: 4 ou 8 horas/aula 
 

Capacitação para os membros 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
Duração: 4 horas/aula 
 

 
CONTEÚDOS ESPECIAIS 

 
 

O palestrante desenvolve também CONTEÚDOS ESPECIAIS, veja: 
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PERFIL DO PALESTRANTE 

 
 
Luciano Betiate foi Conselheiro Tutelar por dois mandatos na cidade de Ibiporã, norte do 
Paraná, hoje é escritor, palestrante, conferencista e coordenador de seminários sobre Direitos 
Humanos e temas relacionados à infância e juventude e ao Conselho Tutelar. 
 
Nos últimos anos Luciano Betiate tem se especializado nos seguintes temas: 
 
- Violência doméstica. 
- Violência contra crianças e adolescentes. 
- Violência contra o idoso e a mulher. 
- Pedofilia, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. 
- Crianças, adolescentes e o ato infracional. 
- Atribuições do Conselho Tutelar. 
- Atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente. 
- Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Suas palestras são apreciadas por profissionais das mais diversas áreas como: saúde, 
educação, serviço social, segurança pública, também alunos de cursos técnicos, pais, 
adolescentes e principalmente Conselheiros Tutelares e Conselheiros municipais dos direitos 
da criança e do adolescente. 
 
Luciano Betiate é o autor da maior bibliografia sobre Conselho Tutelar, somando hoje 
quatorze livros com tal temática. Desta forma, Betiate tem auxiliado na capacitação de 
Conselheiros Tutelares em todo país. 
 
Estudioso do fenômeno da violência intrafamiliar e, em especial, de seus reflexos no cotidiano 
escolar, ele também tem capacitado professores no entendimento do fenômeno e na busca 
de soluções. Também tem falado às equipes médicas e de enfermagem, fato este que tem 
representado importantes mudanças no atendimento da vítima. 
 
Suas publicações, palestras, seminários e oficinas têm como características principais a clareza 
e a objetividade. São também marcantes pelo bom humor e pelo uso intensivo de todo tipo 
de mídia: filmes, fotos, música e ilustrações. 
 
Além de ter exercido o cargo de Conselheiro Tutelar por dois mandatos, 6 anos, Luciano 
Betiate também foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Secretário Municipal de Assistência Social, Diretor de Assistência Social e Coordenador do 
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social na cidade de Ibiporã – 
Paraná. 
 
Atuando há quase uma década na formação de Conselheiros Tutelares e 
Conselheiros de Direito e demais atores do sistema de garantia de direitos, 
Luciano Betiate já esteve em aproximadamente 300 municípios em 
24 estados mais o Distrito Federal! 
 
Betiate é constantemente consultado pela grande mídia nacional, como 
Rede Globo, Rede Record e SBT além de 
portais como TERRA, R7 e G1 e também por 
meios de comunicação governamentais 
como Rádio Câmara, Rádio Justiça e TV Senado 
sempre que o assunto são os Direitos 
da Criança e o Conselho Tutelar. 
 
Realmente imperdível. 
 



LUCIANO BETIATE 
www.portaldoconselhotutelar.com.br 

Av. Santos Dumont, 209 – Centro – Ibiporã – Paraná – CEP 86.200-000 – (43) 9.8805-8124 

 
PUBLICAÇÕES 

 
 
Luciano Betiate é autor da maior bibliografia alusiva ao Conselho Tutelar. 
 
LIVROS: 
 

            
 

     
 

          
 
DVD’S: 

      
 
 
 
 
 
Saiba mais sobre as publicações 
do palestrante Luciano Betiate 
acessando o Portal do Conselho Tutelar. 
www.portaldoconselhotutelar.com.br 


