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INDICAÇÃO Nº 014/2021. 
Ementa: Sugerem aumento do espaço físico aonde se encontra 

instalado o Conselho Tutelar do Município.  

 
 

Senhor Presidente: 
 

 
         Os Vereadores que a presente subscrevem, após ouvido o 

plenário na forma regimental, solicitam estudos do setor competente 

da municipalidade, sugerindo aumento no espaço físico da casa aonde 

se encontra instalado o Conselho Tutelar, alternativa de aumento do 

espaço e como sugestão dos próprios Conselheiros, aonde se encontra 

a garagem se fechar para fazer uma sala tão necessária para reunião 

e conversas particulares que os mesmos não tem espaço adequado 

para realizar estes procedimentos, e fazer aonde é a lavandeira se 

fechar e fazer a sala de arquivos, e hoje está tudo junto tanque, rodos 

e utensílios de higiene e limpeza e arquivos tão importante para todos 

e passando a lavanderia em outro espaço, precisando fazer novo só a 

garagem e a lavandeira que poderia vir a suprir um pouco das 

necessidades daquela instituição. 

  Sugere-se  o aumento do espaço da construção aonde se 

encontra hoje o Conselho Tutelar, que venha a melhorar as condições 

de trabalho de todos os Conselheiros e também de todas as pessoas 

que ocupam de alguma forma aquele espaço e tenham total 

privacidade em relação a seus assuntos e problemas, como comentado 

pelos Conselheiros quando da visita de Juiz ou Promotor as reuniões 

são feitas  na sala aonde os mesmos não tem espaço nem mesmo para 

sentar e não se tem privacidade para expor os problemas de uma 

família com a outra e tentar em espaço separado resolve-los, com a 
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ampliação do espaço vem a melhorar o trabalho dos Conselheiros 

Tutelares e a privacidade de informações de toda população.  

 

                   Nestes Termos 

    Pedem Deferimento 

    Sala de Sessões, 05 de março de 2021. 

 

 
 

EGIDIO RODRIQUES        CLEONICE STRENSKE 
 VEREADOR                              VEREADORA 
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