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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado Silval da Cunha Barbosa, com cópias ao
Exmo.  Senhor  Secretário  de  Estado  da  Casa
Cívil Dr. Pedro Jamil Nadaf, a Exma. Senhora
Secretária de Estado do Trabalho e Assistência
Social (SETAS) Dra. Roseli Fátima Barbosa e ao
Exmo.  Senhor  Prefeito  do  Município  de
Rondonópolis-MT  Sr.  Percival  dos  Santos
Muniz, a necessidade de se dotar os Conselhos
Tutelares  de  Rondonópolis-MT  com  carros,
mobiliário  para  atendimento  ao  público  e
salários  dignos,  conforme  expediente
reivindicatório encaminhado ao meu Gabinete,
subscrito pelos membros do Conselho Tutelar
dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Rondonópolis-MT - Região I e II (anexo).

Com fulcro no art. 160 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, requeiro
à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente indicatório ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Silval da Cunha Barbosa, com cópias ao Exmo. Senhor
Secretário de Estado da Casa Cívil Dr. Pedro Jamil Nadaf, a Exma. Senhora Secretária de Estado do
Trabalho e Assistência Social (SETAS) Dra. Roseli Fátima Barbosa e ao Exmo. Senhor Prefeito do Município
de Rondonópolis-MT Sr. Percival dos Santos Muniz, mostrando a necessidade de se dotar os Conselhos
Tutelares de Rondonópolis-MT com carros, mobiliário para atendimento ao público e salários dignos,
conforme expediente reivindicatório encaminhado ao meu Gabinete, subscrito pelos membros do Conselho
Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rondonópolis-MT - Região I e II (anexo).
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Gilmar Fabris
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua em seu art. 131 que:

"O Conselho tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta Lei".

Criado por Lei Municipal e efetivamente implantado, os Conselhos Tutelares passaram a integrar de forma
definitiva o quadro das instituições municipais. Exercem suas funções com independência, inclusive para
denunciar e corrigir distorções existentes na própria Administração Pública municipal relativas ao
atendimento às crianças e adolescentes.  Suas decisões só podem ser revistas pelo Juiz da Infância e
Juventude, a partir de requerimento de quem se sentir prejudicado.

O expediente encaminhado ao meu Gabinete pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de
Rondonópolis-MT Região I e II, demonstra que desde 2012 buscam junto a Administração Municipal, com
bom senso, a articulação de esforços e ações para cumprir o seu papel naquela comunidade.

Dessa forma, exaurido todos os esforços para se chegar a um bom termo com os gestores municipais para
solucionar problemas como carro, mobiliário para atendimento ao público e salários dignos, buscou-se a
solução extrema que é apelar aos parlamentares desta Casa de Leis para a solução desses problemas.

Com a presente Indicação Legislativa, buscamos sensibilizar os Executivos Estadual e Municipal, além dos
Deputados e Deputadas para que através do debate e busca de soluções para tão grave problema,
possamos promover os direitos de criança e adolescente do Município de Rondonópolis-MT, e que as
garantias fundamentais sejam devidamente garantidas e efetivadas. Conto com meus pares para aprovação
desta proposição legislativa nesta Casa de Leis.
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Deputado Estadual


