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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na seguinte forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do DEPUTADO MAX RUSSI, vem manifestar o reconhecimento público aos conselheiros
tutelares de Campo Verde: Alcedir da Luz Morais, Cely Aparecida da Costa Blank, Denival Francisco de
Paula, Glaucia Munhoz Malospirito, Kacia Aparecida Coimbra de Souza, pela defesa dos direitos das
crianças e adolescentes e por ajudarem a promover um futuro melhor para as próximas gerações.

JUSTIFICATIVA

Com o intuito de cumprir as diretrizes estabelecidas no artigo 227 da Constituição Brasileira de 1988, foi
criado o Conselho Tutelar – órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes em seu artigo 131 da Lei Federal
8069/90. O Conselho Tutelar exerce, sem dúvida, uma política de atendimento voltada à criança e ao
adolescente, para fins específicos, em face de sua natureza, de sua função equiparada a de um servidor
público, mas não vinculado ao regime estatutário ou celetista. As leis municipais estabelecerão os direitos
sociais dos conselheiros a exemplo de férias, licenças - maternidade e paternidade, enfim, direitos
assegurados com fulcro na Constituição Federal de 1988.

O Conselho Tutelar tornou-se uma das primeiras instituições da democracia representativa, ou seja, um
órgão garantista da exigibilidade dos direitos assegurados nas normas internacionais, na Constituição e nas
leis voltadas à população infanto-juvenil.

O Conselho Tutelar de Campo Verde fica na Rua Fortaleza, nº 356, Centro, fone 3419-3964.

O Deputado Max reconhece as dificuldades encontradas no dia a dia dos conselheiros no desempenho de
suas atividades, mas acima de tudo destaca o trabalho incansável e altruísta que esses valorosos homens e
mulheres exercem e, por esse motivo, vem a público apresentar a presente moção de aplauso que está certo
de ser aprovada pelos seus pares nessa Casa de Leis.

 

1



Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Dezembro de 2016

 

Max Russi
Deputado Estadual
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