
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°. 442/2015

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniu-se extraordinariamente, na sala de Sessões da
Câmara Municipal de Vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a presidência
do vereador Fabrício do Couto Rampelotto sendo secretariado pela vereadora Carine Bressa Fantinel.
Constatando presença de todos os vereadores e, portanto, havendo número regimental de vereadores
presentes, o Senhor Presidente declara aberta esta sessão e coloca em discussão a ata da sessão anterior.
Nada havendo a ressalvar a mesma é colocada em votação que é aprovada por unanimidade. Continuando
com os trabalhos o Senhor Presidente diz que temos na pauta 01 Projeto de Lei. Logo após o Senhor
Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n° 22/2015 e do Projeto de Lei nO.23/2015
que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, cria o
conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, o sistema municipal de atendimento
socioeducativo e o conselho Tutelar. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da
palavra o vereador Luiz da Conceição diz que este projeto está trazendo inovações, principalmente na
forma como será a eleição dos membros do conselho tutelar que é definido pela Resolução n? 152/2012 do
COMANDA. Lembro que em 2008 como presidente do COMDICA tive que conduzir uma eleição onde os
conselheiros foram escolhidos pelas entidades. Eu acho este processo anti-democrático. O governo coloca
quem ele quiser. Neste mesmo ano a eleição foi anulada e até hoje não entendi por quê? Foi feito da mesma
forma que em 1999 onde até marido votou na mulher que era candidata. Algumas coisas mudaram e outras
continuam igual, porém o essencial foi mudado. Esta lei parece boa, mas às vezes na hora de botar em
prática é um fracasso. Esperamos que esta lei seja aplicada porque nossas crianças serão o futuro e o que
temos de mais importante na sociedade. Esgota a pauta do dia e nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão extraordinária e eu secretário lavrei a
presente ata que após lida e achada conforme será devidamente assinada.
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