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Ata da Reunião com o Conselheiros Tutelares  sobre a implantação de Plantão Permanente 
no Conselho Tutelar com 24 horas de portas abertas, inclusive sábados, domingos e 

feriados, realizada na Câmara de Vereadores  de Taquara/RS 
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 16h15min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião com Conselheiros 

Tutelares e Presidente do CONDICA, para debater sobre a possibilidade de implantação de 

plantão permanente no Conselho tutelar, ou seja, com plantão 24 horas e portas abertas, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados. Esta reunião tem como propositor o Vereador 

Luiz Carlos Balbino de Oliveira, solicitada na Sessão Ordinária do dia treze de outubro de dois 

mil e quatorze, através do Requerimento Verbal, aprovada por unanimidade. Estiveram 

presentes os Vereadores Telmo Vieira (PTB), Regis Bento de Souza (PMDB), Guido Mário 

Prass Filho (PP), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Adalberto 

Carlos Soares (PP). Estavam ausentes os Vereadores Arleu Machado de Oliveira (PP), 

Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri Fillmann (PDT), Moises Cândido Rangel (PSC), 

Nelson José Martins (PMDB), Sandra Beatriz Schaefer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da 

Silveira (PTB), Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Também estiveram presentes os 

Conselheiros tutelares, Laura Fagundes Prestes, Renato Francisco Schnorr, Gilmar Breier, 

Silvia Isabel Prass, José Antônio Rodrigues da Silveira e a Presidente do CONDICA Lenara 

Carniel Ballin. O depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra no 

arquivo digital de áudio no CD-ROM em anexo. Foi tratado que este compromisso foi 

assumido juntamente com o Prefeito e que está sendo cobrado tardiamente. Também foi dito 

que esta questão de plantões deve ser muito bem pensada, muito bem elaborada. Qualquer 

proposição que se possa fazer merece que se tenha um estudo em cima, da real necessidade. 

Tudo que for feito em proteção à criança, o CONDICA é favorável. Tem que ser realizado este 

estudo para que se a realidade provar que é necessário, que então se implante estes plantões. 

Este assunto deve ser debatido com a Comunidade, Órgãos Públicos, para que possam dar a 

real necessidade de tal mudança. Os conselheiros Tutelares relataram que hoje funciona o 

plantão no sistema de sobre aviso, ou seja, ficam a disposição em casa com o telefone e o 

momento que recebem a ligação imediatamente irão atender. Foi salientado também que os 

Conselhos Tutelares de outras cidades não ficam de portas abertas 24 horas. Esta reunião de 

hoje é para que se de o primeiro passo para que possa ampliar a discussão lá nas Escolas, na 

Comunidade. Também, que seja visto realmente qual é a real função do Conselheiro Tutelar. 

Com esta proposta de plantões, qual a segurança, que tipo de proteção que será feita para que 

estes profissionais não sofram riscos.  Salientado ainda que hoje o Conselho Tutelar possui um 

carro exclusivo para o trabalho. Foi dito também que o Município não pode mais ser onerado, 

pois hoje falta recurso para tantas outras coisas que são prioritárias. Também foi solicitado que 

as outras Secretarias trabalhem em parceria com o Conselho Tutelar, como a Secretaria de 

Saúde, na sequencia dos tratamentos iniciados, pois muitas vezes é truncado este atendimento 

à criança. Nada mais havendo a tratar, às 18h00min o Vereador Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira declarou encerrada a reunião e agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu 

Maria Lucia de Oliveira Souza, Auxiliar Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de 

Taquara, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos Vereadores presentes na 

reunião. 
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