ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0154/2018
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.
ESTUDOS VISANDO O FORTALECIMENTO DO PROJETO PATERNIDADE RESPONSÁVEL,
MEDIANTE PARCERIAS JUNTO AOS ORGANISMOS VIVOS DA SOCIEDADE,
GARANTINDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM
GENÉTICA BEM COMO OS DIREITOS E DEVERES DO ELO FAMILIAR.

LUCAS NEVES, Vereador com assento nesta Casa Legislativa pela bancada do PP, no uso de
suas atribuições legais e regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer, após
manifestação do Egrégio Plenário, envio de Moção Legislativa ao Excelentíssimo Senhor
Antônio Ceron Prefeito do Município de Lages.
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador Lucas Neves/PP, envia a seguinte:
Considerando que, as parcerias objetivando viabilizar o projeto são de suma importância, pois
todos juntos, promotorias, cartórios, secretarias e a sociedade civil, incentivará os interessados
na procura de seus direitos e consequentemente mudará muitas realidades;
Que o projeto possui relevância extrema na formação da família, pois busca alcançar o maior
número possível de crianças e adolescentes que por diversos motivos não tiveram acesso ao
nome do pai no registro de nascimento, sendo que o reconhecimento da paternidade tem
reflexos emocionais e materiais;
Que dados estatísticos evidenciam que desde a implantação do Projeto Paternidade
Responsável, o número de crianças com o nome do pai no registro tem aumentado, o que
reafirma sua importância e os reflexos na formação de uma sociedade mais justa.
Solicita então, através desta Moção Legislativa ao Exmo. Antônio Ceron, o estudo de
viabilidade para manter vivo o projeto Paternidade Responsável.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2018.

Lucas Neves (PP)
Vereador
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