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INDICAÇÃO Nº         /2021 
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

Os Deputados Estaduais, abaixo-assinados, Presidente e membros da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, 
inciso VIII, e artigo 174, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, e considerando a deliberação unânime do Colegiado, na 6ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 18 de novembro do corrente ano, solicitam que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor LUCIANO MIRANDA SALGADO, Prefeito 
Municipal de Ibatiba, INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 
 

VIABILIZAR PROJETO DE LEI QUE INSTITUA O PROGRAMA “EU 
ESCOLHI ESPERAR” PARA A PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE GRAVIDEZ PRECOCE E REDUÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA 

 
 
Tendo em vista a discussão do projeto “DEIXEM AS NOSSAS CRIANÇAS VIVEREM” no 
âmbito da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, 
da Assembleia Legislativa de nosso Estado, diversas situações foram analisadas e várias 
conclusões foram obtidas. 
 
De toda essa análise, que se volta à proteção de nossas crianças e adolescentes, e que 
são, muitas vezes, vitimadas pela atual sociedade, várias conclusões acerca de ações 
diversas que nós, enquanto poder público, podemos e devemos adotar para difundir no 
meio social em que vivemos. 
 
Tais ações visam zelar pelo bem estar de nossas crianças e adolescentes, e para que isso 
se torne realidade é necessário que cada esfera de poder competente atue em prol de tal 
temática. 
 
Nesse passo, uma das ações adotadas é dar início a processo legislativo com vistas a 
instituir um programa de conscientização de crianças e adolescentes quanto aos riscos da 
gravidez precoce, suas consequências etc, denominado programa “EU ESCOLHI 
ESPERAR”! 
 
Assim, apresentamos sugestão de Projeto de Lei a ser iniciado no âmbito do Município, 
tendo a certeza de que tal ideia atingirá os objetos que essa Municipalidade prodigaliza aos 
seus Munícipes: 
 

“Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o programa “Eu 
Escolhi Esperar", que cuida da prevenção e conscientização de crianças e 
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adolescentes sobre as consequências da gravidez precoce, objetivando 
disseminar informações, medidas preventivas e educativas que contribuam para a 
redução de sua incidência. 
 
Art. 2º O programa de que trata o artigo 1º desta Lei será desenvolvido no âmbito 
da Secretaria Estadual de Saúde – SESA - e da Secretaria de Estado da 
Educação – SEDU - com base nas medidas abaixo elencadas e sem prejuízo de 
outras a serem instituídas: 
 
I - promoção de palestras direcionadas aos profissionais de saúde e educação 
voltadas à consecução dos objetivos do programa; 
 
II – produção, exposição e divulgação de material explicativo destinado às 
crianças e aos adolescentes, respeitadas as faixas etárias de cada grupo, 
esclarecendo eventuais causas, consequências e formas de prevenção à gravidez 
precoce; 
 
III - direcionamento de atividades para o público alvo do programa, principalmente 
os mais vulneráveis; 
 
IV - monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado, promovendo a 
interdisciplinaridade entre os profissionais que irão atuar no segmento. 
 
Art. 3º As escolas de ensino público e privadas poderão celebrar acordos de 
cooperação e parcerias com unidades de saúde, organizações não 
governamentais e outras entidades correlatas para a implementação dos objetivos 
pretendidos nesta Lei. 
 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. 
 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação”. 

 
 
Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do Excelentíssimo Senhor 
LUCIANO MIRANDA SALGADO, Prefeito Municipal de Ibatiba, com esta 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 15 de dezembro de 2021. 
 
 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
DEPUTADO ESTADUAL 

 
 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 
DEPUTADO ESTADUAL 

 
 

TORINO MARQUES 
DEPUTADO ESTADUAL 
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LUCIANO MACHADO 
DEPUTADO ESTADUAL 

 
 

CARLOS VON 
DEPUTADO ESTADUAL 
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