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INDICAÇÃO Nº________ /2019 

  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado, que a esta subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento no disposto nos artigos 

141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmo. 

Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Criação e implantação de um Centro de Referência ao Atendimento 

Infantojuvenil (CRAI), voltado à assistência integral a crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual. 

 

O objetivo desta Indicação é a criação de Centros de Referência ao 

Atendimento Infantojuvenil (CRAI), compostos por equipe formada por assistentes 

sociais, psicólogos, psiquiatras, pediatras, ginecologistas, advogados e policiais 

civis, com vistas a fornecer acompanhamento integral às crianças e aos 

adolescentes vítimas de abuso sexual, desde o registro da ocorrência policial; 

preparação para a perícia médica; notificação ao conselho tutelar e avaliação clínica, 

até o encaminhamento para tratamento terapêutico na rede de saúde do município 

de origem da vítima. 

 

O que se busca é oferecer as mais diversas linhas de atenção em um mesmo 

atendimento, contemplando todas as etapas de cuidados necessários à prestação 

de assistência integral a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, 
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contribuindo para evitar que a criança reviva todo o sofrimento provocado pelo 

abuso sexual – sua revitimização. 

   

Essa Indicação é inspirada na experiência bem sucedida no município de 

Porto Alegre. A capital gaúcha conta com um serviço pioneiro que vem servindo de 

modelo a outros municípios e Estados brasileiros no combate à pedofilia e na 

assistência integral a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Vinculado ao 

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), administrado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, o Centro de Referência no Atendimento Infantojuvenil (CRAI) 

funciona há 15 anos e atende, em média, 160 casos por mês. 

 

Face ao exposto conclamamos o apoio e o atendimento do Exmo. Sr. 

Governador à presente Indicação, por reconhecer a importância e o interesse 

público que ela traduz. Oportunidade em que reiteramos nossos protestos de 

elevada estima e consideração. 

  

Sala das Sessões, em 16 de maio de 2019. 

 
Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual  
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