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SENHOR PRESIDENTE: 

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, que esta Casa, 

encaminhe “Correspondência ao Conselho Tutelar de Osório”, solicitando dados 

que possam elucidar a população a respeito do trabalho dos Conselheiros 

Tutelares osoriense, com as informações abaixo descritas 

- Quem são os atuais Conselheiros Tutelares; 

- Como está se dando o funcionamento do Conselho Tutelar; 

- Quais são as principais ocorrências atendidas pelos conselheiros 

tutelares; 

 - Qual a média de atendimento de ocorrências antes período de 

pandemia 02/01/2020 à 31/03/2020;  

- Qual a média de  atendimento de ocorrências em período de 

pandemia de 01/04/2020 até mês atual;  

- Qual o horário de funcionamento semanal do Conselho Tutelar; 

- Como funciona a escala do conselheiro tutelar plantonista; 

- Qual horário e dias de plantão do conselheiro tutelar; 

- Qual o número de contato para com o conselheiro tutelar 

plantonista; 

- Quais os telefones disponíveis para contato com o órgão Conselho 

Tutrelar 
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                               JUSTIFICATIVA 

O presente requerimento que se faz, é para termos ciência da situação do Conselho 

Tutelar, obter dados sobre o relevante serviço prestado do Conselho Tutelar à 

comunidade, no auxílio à Promotoria da Infância e Juventude e zelando 

diuturnamente pelo cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente em nosso 

município de Osório. 

Outrossim, devido aos grandes casos de violência doméstica que teve um grande 

aumento durante a pandemia covid-19, e de fato de conhecimento local na região e 

nacionalmente, se faz necessário e importante para esta casa e sociedade local, 

saber e ter conhecimento do trabalho desenvolvido pelos nossos conselheiros 

tutelares que é de suma importância em defesa das crianças e adolescentes de 

Osório.  

Certo da atenção, desde já agradeço e fico no aguardo de breve retorno a este que 

requer. 

                                                                    Sala de sessões, em 17 de agosto de 2021. 

 

                                     

                                               Luis Carlos “Coelhão” Aliardi 

                                                Vereador Bancada do PDT 

 


