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pRoJETo DE RESoLUÇÕES LEGISLATIvAS N07:L/201 I

Autor: Deputado Álvaro Campelo

CRIA a Frente Parlamentar de Combate à

Violência e à Exploração Sexual de Crianças,

Adolescentes e Jovens, e dá outras

providências.

A MESA DIRETORA DASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO

uso de suas atribuições, na forma que estabelece o Regimento lnterno desta Augusta

Casa, faz saber aos que a presente virem que promulga a seguinte:

Art, 1o, Fica criada, no Âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a

Frente parlamentar de Combate à Violência e à Exploração Sexual de Crianças,

Adolescentes e Jovens.

Art. 20. A Frente parlamentar de Combate à Violência e à Exploração Sexual de Crianças,

Adolescentes e Jovens é constituída pela livre adesão dos Senhores Deputados, com o

intuito de defender e proteger as crianças, jovens e adolescentes dos crimes violentos e de

exploração sexual.

parágrafo único. A adesão de que trata este artigo, será form alizada em termo proprio e

nele constará um conjunto de princípio a serem defendidos e de compromisso a serem

observados.

Art. 3o, A Frente parlamentar de que trata esta Resolução reger-se-á por Estatuto próprio,

elaborado e aprovado por seus mernbros.
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Art, 40. São princípios a serem defendidos pela Frente Parlamentar de Combate à

Violência e Exploração Sexual de Crianças, Jovens e Adolescentes:

l- O exercício do mandato na forma de estimular e fiscalizar o respeito às regras
impressas na Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/88, no Codigo Penal
Brasileiro e no Estatuto da Criança e dos Adolescentes - ECA;

ll- A luta pela fiel aplicação de recursos, pelo Executivo, no âmbito da atuação
parlamentar, de aplicação de recursos financeiros no orçamento público, que assegurem
iniciativas e pro-etos de combate à violência e a exploração sexual de crianças jovens e
adolescentes;
lll- A promoção da interatividade e a articulação entre o Congresso Nacional, as

Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais deste Estado e cle outras Unidade

Federativas, como forrna de execução das premissas mencionádas no inciso I deste

artigo;
lV- A promoção de eventos e atividades que tenham como meta a mobilização

permanente da sociedade contra a violência e a exploração sexual de crianças, jovens e
adolescentes;
V- A luta pela ampliação e aprimoramento dos serviços públicos disponibilizados a

esse grupo;

Vl- A propositura de estudos voltados para a adequação, fiscalização e aplicação das

leis voltadas para o combate ao tema defendido pela Frente Parlamentar em comento.

Art. 50. Poderãc' aderir aos trabalhos implementados por esta Frente Parlamentar, órgãos

governamentais e não governamentais, na condição de apoiadores, desde que

subscrevam o Termo de Adesão e se comprometam com os princípios e compromissos
defendidos e obaervados pelos membros deste grupo de trabalhos.

Art, 60. Esta Resolução entrará em vigorna data de sua publieação;

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, aos 02 dias do mês

de abril de 2019.
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JUSTIFIGATIVA

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados,

Nos dias atuais, mais do que nunca, vivem-se momentos de extrema subversão
às regras, costumes e princípios, sobremaneira em face daqueles que ocupam posição de
vulnerabilidade.

Nesse rol, as crianças, jovens e adolescentes enfrentarn, diariamente, situações
de grave risco, pelo simples fato de, muitas vezes, não terem a proteção, familiar e estatal,
para a qual aponta o Capítulo Vll, da Constituição da República Federativa do Brasil de

1 988.

Cite-se:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

S ío O casamento é civil e gratuita a celebração.

S 2" O casamento religioso tem efeito civí\, nos termos da lei.

$ 30 Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento. (Requlamento)

$ 40 Entende-se, também, como entídade familiar a comunidade formada por qualquer dos
pais e seus descendentes.

$ 50 Os direítos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo

homem e pela mulher.

S 6o O casamento civil pode ser disso/vido pelo divórcio.

S 70 Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade

responsável, o planejamento familiar e livre decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercícío desse direito, vedada
qualquer forma coercítíva por parte de instituições oficÍais ou privadas. Regulamento

S 8o O Estado assegurará a assisféncia à família na pessoa de cada um dos que a
integram, crÌando mecanismos para coibir a víolência no âmbíto de suas relações.
Art. 227. E dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde, à alimentação,
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à educação, ao lazer, à profissíonalízação, à cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivêncía familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada
Pela Emenda Con no 65. de 2010)

S 1" O Estado promovera programas de assrsféncra integral a saúde da criança, do
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais,
mediante políticas específicas e obedecendo aos segurnfes
preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010],
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados â saúde na assisfência
materno-infantil;
ll - críação de programas de prevenção e atendimento especialìzado para as pessoas
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e
a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e seruços coletivos, com a eliminação
de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela
Emenda Constitucional no 65, de 2010)

S 2o A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso
público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado ds pessoa s poriadoras de deficiência.

S 3o O direito a proteção especíal abrangerá os segurnÍes aspecfos;
I - idade míníma de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o dísposto no art.

7O, XXXIII;
ll - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
lll - garantia de acesso do trabalhador adolescenÍe e jovem à escola; Beaaçep_leda
Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)
lV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracíonal, igualdade na
relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a

legisl a ç ão tute I ar espec ífica;
V - obediência aos princípíos de brevidade, excepcionalidade e respeíto à condição
peculiar de pessoa em desenvolvímento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
Vl - estímulo do Poder Público, através de assisfêncra jurídica, incentivos fiscais e

subsidios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado;
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Vll - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao
jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Redaaâo dada Pela Emenda
Constitucional no 65, de 2010)

S 4" A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do
adolescente.

S 5o A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e
condições de sua efetívação por parie de estrangeiros.

$ 60 Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os /nesrnos
direitos e qualificações, proíbÌdas quaisquer designações discriminatorias relativas à

filiação.

$ 7o No atendímenfo dos direitos da criança e do adolescenfe levar-se- á em consideração
o disposfo no art. 204.

S 8oA lei estabelecerá: (lncluído Pela Emenda Constitucional no 65, de 20101

| - o estatuto da juventude, destinado a regular os díreitos dos jovens; (lncluído Pela
Emenda Constitucional no 65. de 2010)
ll - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias
esferas do poder publico para a execução de políticas públícas. (lncluído Pela Emenda
Constitucìonal na 65, de 2010)
Art. 228. São penalmente inimputaveis os menores de dezoito anos, su7'erÍos às normas da

legislação especial.
Art. 229. Os pais têm o dever de assisfh criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Att. 230. A família, a sociedade e o Estado t,êm o dever de amparar as pessoas rdosas,
assegurando sua pafticípação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindoJhes o direíto à vida.

$ 7o Os programas de amparo aos rdosos serão executados preferencialmente ern seus
lares

S 2o Aos maiores de sessenfa e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes
coletivos urbanos.

Verdade e que o Poder Público e a sociedade civil, sobretudo esta Assembleia
Legislativa, têm o dever de agir, como forrna de imprirnir políticas públicas de informação,
conscientização e defesa dos direitos das crianças, jovens e adolescentes.

Nesse passo, vários são os rnecanisrnos existentes, sendo a criação da Frente

Parlamentar urna importante ferramenta de estudos e trabalhos voltados para que as
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regras e dispositivos voltados para a proteção desse grupo de pessoas seja fielmente
respeitado.

Destarte, até como forma de garantir prestígio ao trabalho realizado há anos em
várias frentes, no sentido de lutar pelos direÍtos e pelas boas políticas em benefício das
crianças, jovens e adolescentes, até mesmo pelo fato de atualmente estarmos na
presidência da Comissão temática voltada para este assunto, manifestamo-nos no sentido
de, em se aprovando a criação desta FRENTE PARLAMENTAR DE COMBATE A
VIOLÊNCIA E A EXPLORAçÃO SEXUAL DE CRIANÇAS, JoVENS E ADoLEScENTES,
contribuirmos como membro, com vista a encabeçar essa importantíssima trincheira de
luta, ocupando a sua presidência, que prirna por manter erguida a bandeira que defende
os interesses desse público tão carente e vulnerável.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, aos 02 dias do mês
de abril de 2019.
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