
INDICAÇÃO N.º 037/2022 

 
 

 
EXMO SR. VEREADOR AIRTON ORTIZ 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
SARANDI-RS 
 
     

 

O Vereador infra firmado, integrante da Câmara Municipal de Sarandi, 

com assento nas BANCADAS DO UNIÃO BRASIL,  PDT e PP, solicita à Mesa Dire-

tora na forma regimental, que encaminhe ao Executivo Municipal a presente indicação 

para que seja implementado o pagamento de VALE ALIMENTAÇÃO para os Con-

selheiros Tutelares do município de Sarandi. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

          A presente indicação, destina-se a propor ao poder executivo, medidas de 

ordem político administrativo, na valorização dos Conselheiros Tutelares, “cujo ob-

jetivo é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme 

art. 131 da Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA)”. 

 A missão social atribuída aos conselheiros tutelares, é de grande importância 

para garantir o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes do nosso 

município, o atendimento e realizado pelos conselheiros tutelares em sede própria 

nos dias da semana e plantão nos finais de semana e feriados, suas atribuições 

estão elencadas no art.; 136 do Estatuto da criança e adolescente.  

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, 

aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas 

no art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 



a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previ-

dência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustifi-

cado de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração admi-

nistrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previs-

tas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 

quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária 

para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 

previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal. 

XI - 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. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência 

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de 

divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em 

crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014) 

XIII - adotar, na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas direciona-

das à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do ado-

lescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor; 

(Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência 

XIV - atender à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência domés-

tica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas 

de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a testemunhas, de forma 

a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminha-

mentos necessários; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência 



XV - representar à autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do 

agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de 

violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei 

nº 14.344, de 2022) Vigência 

XVI - representar à autoridade judicial para requerer a concessão de medida prote-

tiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência 

doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas; (Incluído pela 

Lei nº 14.344, de 2022) Vigência 

XVII - representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação caute-

lar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra 

a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência 

XVIII - tomar as providências cabíveis, na esfera de sua competência, ao receber 

comunicação da ocorrência de ação ou omissão, praticada em local público ou pri-

vado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente; 

(Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência 

XIX - receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noti-

ciantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel 

ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a 

criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência 

XX - representar à autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a con-

cessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionada à eficácia da 

proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam vi-

olência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. (Incluído pela Lei nº 

14.344, de 2022) Vigência 

         Os Conselheiros Tutelares, atendem casos emergenciais de suspeita ou con-

firmação de abuso sexual, maus tratos, abandono de incapaz e toda e qualquer 

situação que for avaliada como emergencial. 

Uma vez criado, o conselho tutelar não pode ser extinto, e por isso ele é 

classificado como permanente. Sua condição assegura a proteção dos direitos hu-

manos de crianças e adolescentes de maneira contínua e ininterrupta, não rece-

bendo qualquer interferência externa. 

  



 Muitas cidades da região, como Carazinho, Passo Fundo, Marau entre ou-

tras já implementaram essa medida o que contribui para melhorar a condição dos 

conselheiros e consequentemente dos serviços prestados.  

A LEI MUNICIPAL Nº 2.937, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999, em seu, art.33, diz. 

          Art. 33. Na qualidade de membros eleitos por mandato, os Conselheiros não 

serão funcionários dos quadros da administração municipal, mas terão remunera-

ção fixada de acordo com o artigo seguinte, que será reajustado na mesma data 

dos vencimentos dos servidores municipais. 

          Entendemos que não há nenhum óbice legal que impeça o pagamento do 

vale alimentação para os conselheiros tutelares, desde que regulamentado por lei 

nos mesmos termos da legislação especifica que trata da concessão do vale ali-

mentação aos servidores municipais. 

            Desde já agradecemos a atenção e pedimos que seja atendida a indicação, 

para garantir melhores condições aos conselheiros tutelares, no desempenho de 

suas atribuições. 
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