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REQUERIMENTO Nº_______2018 

 

Excelentíssimo Senhor 

DEPUTADO ERICK MUSSO - PMDB 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

O Deputado Esmael Almeida e demais parlamentares abaixo-

assinados, com base no artigo 17, Inciso XXXIV, parágrafo 2º do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa, requerem a V. Exa., a necessária 

autorização para formação de um grupo parlamentar de caráter 

suprapartidário denominado Frente Parlamentar Para Valorização e 

Defesa da Vida e da Família no Estado do Espírito Santo, com o 

objetivo de: 

 

I - Acompanhar, colaborar e fiscalizar a política governamental, os projetos e 

programas direcionados à preservação, promoção e incentivo da proteção e 

garantia dos direitos constitucionais a vida, da família e da criança e do 

adolescente, manifestando-se quanto aos aspectos mais importantes de sua 

aplicabilidade e execução; 

  

II. Promover estudos, debates e encontros para propor inovações na 

legislação voltada à criação e avaliação de políticas públicas destinadas a 

proteção da vida, das famílias, das crianças e dos adolescentes e aos direitos 

constitucionais da educação, saúde e segurança, buscando aprimorar o 

processo legislativo; 

  

III. Trabalhar para aumentar a efetividade das políticas públicas, programas e 

mecanismos existentes e, quando necessário, desenvolver ou sugerir a 

adoção de outros mais apropriados ao desenvolvimento e promoção da 
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proteção e garantia dos direitos constitucionais a vida, da família e da criança 

e do adolescente; 

 

IV. Articular-se com os órgãos do Poder Executivo Municipal e Federal, Poder 

Judiciário e Ministério Público do Estado do Espírito Santo, da Assembleia 

Legislativa do Estado, bem como com as entidades empresariais, não 

governamentais e do Terceiro Setor, tendo em vista acompanhar e incentivar 

a adoção de políticas e ações de desenvolvimento da proteção e garantia dos 

direitos constitucionais a vida, da família e da criança e do adolescente; 

  

V. Aperfeiçoar as respectivas políticas nacionais, regionais e locais de apoio a 

proteção e garantia dos direitos constitucionais a vida, da família e da criança 

e do adolescente; 

  

VI. Promover, incentivar e lutar pelas políticas públicas voltadas a proteção e 

garantia dos direitos constitucionais a vida, da família e da criança e do 

adolescente;  

 

             Frente Parlamentar Para Valorização e Defesa da Vida e da 

Família no Estado do Espírito Santo pretende atuar conjuntamente com a 

sociedade civil, apoiando as políticas públicas, os programas e as ações 

governamentais e não governamentais, visando: 

 

I - organizar o programa de atividades da Frente; 

II - zelar pelo bom funcionamento dos trabalhos de responsabilidades da 

Frente; 

III - estabelecer as diretrizes estratégicas de ações; 

IV - promover iniciativas que facilitem a integração entre a Frente e os 

diferentes segmentos da sociedade interessados no tema objeto da Frente; 



 
 
 

 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Assembleia Legislativa 

 
 

 

V - incentivar a difusão e a defesa dos ideais da Frente junto aos demais 

poderes; 

VI - interagir com as demais Frentes Parlamentares, em especial com as que 

lidam com assuntos a ela relacionados. 

 

Palácio Domingos Martins, em 5 de Março de 2018. 

 

 
 

_______________________________________ 

Esmael de Almeida 

Deputado Estadual – PMDB 
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JUSTIFICATIVA 
 

Estamos com mais esta proposta de valorização da família. Se você tem 

famílias fortes, você vai ter uma sociedade forte, uma nação forte (...) na 

realidade, quando você quebra princípios, você corre muitos riscos. A família 

certa é a família tradicional: mãe e pai. Eu acredito que se for assim nós 

vamos ter um futuro melhor", afirma. 

 

A Frente Parlamentar Para Valorização e Defesa da Vida e da Família tem 

como finalidade acompanhar, colaborar e fiscalizar os programas e politicas 

publicas governamentais destinadas a proteção e garantia dos direitos a vida, 

da família, da criança e do adolescente, manifestando-se quanto aos aspectos 

mais importantes de sua aplicabilidade e execução.  

 

Tem como ferramentas, dentro da forma constitucional e regimental, a 

promoção de debates, simpósios, seminários e eventos pertinentes ao exame 

de politica publicas destinadas a proteção da vida e das familiais, das crianças 

e dos adolescentes e aos direitos constitucionais da educação, saúde e 

segurança, divulgando seus resultados. Além de apoiar instituições 

interessadas na defesa dos direitos à vida e da família perante o Estado.  

 

Promover o intercambio com entes assemelhados de parlamentos de outros 

municípios e estados do país, visando o aperfeiçoamento recíproco das 

respetivas politicas destinadas a proteção a vida e da família, e a inovação da 

legislação necessária à promoção de politicas publicas, sociais e econômicas 

eficazes, influindo no processo legislativo a partir das comissões temáticas 

existentes neste Poder Legislativo. 

 


