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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAPÁ. 

REQUERIMENTO N0O.3O /2019-AL 

MARILIA GÓES, Deputada Estadual pelo Partido Democrático 

Trabalhista - PDT, com base em dispositivos regimentais, vem 

requerer, após a anuência do Soberano Plenário, que seja 

assegurado a participação da Comissão de Direitos da Pessoa 

Humana, Questão de Gênero, Indígena, da Mulher, do Idoso, do 

Afro-Brasileiro, da Cidadania e Defesa do Consumidor - CDH, da 

Comissão de Saúde - CAS, da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa do Estado - CRE e da Comissão de Segurança Pública - CSP 

para audiência púbica que será realizada no município de 

Oiapoque pela Comissão da Criança, do Adolescente e da 

Assistência Social - CCA, que debaterá o abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescente no Estado do Amapá. 

JUSTIFICATIVA 

Crianças e adolescentes são os elos mais fracos de diversas 

cadeias: a da falta de educação e saúde, do trabalho infantil, 

da violência doméstica e, inclusive, da exploração e abuso 

sexual. O fato é que crianças e jovens, pelo descaso das 

autoridades ou pela falta de cuidado dos pais, são vítimas de 

abusadores, agressores e aliciadores que estão à espera de 

apenas um descuido dos menores e dos próprios pais para agirem. 

Por isso, com o intuito de tentar diminuir os casos, foi 

d maio de 2000, a Lei Federal n°  9.970/2000, ESTACtb 18 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
GABINETE DA DEPUTADA MARILIA GÓES 

Deputada Estadual - PDT 
sendo conhecida esta data como o Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

No entanto, mesmo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e a Constituição Federal em pleno vigor, 

somente eles não são capazes de prevenir e combater sozinhos as 

violações de direitos sofridas. É preciso que se estabeleçam 

ações articuladas, que permitam intervenção técnica, política 

e com a participação da população para que haja esse 

enfrentamento da violência e abuso sexual contra crianças e 

adolescentes. 

Dito isto, reforço a importância do que pleiteio com tal 

requerimento, uma vez que as referidas comissões são de extrema 

importância para o debate construtivo e planejamento de 

políticas públicas integrada, na perspectiva de combater as 

violações em questão, naquele município e no Estado do Amapá. 

São os termos em que, requerendo a anuência dos demais 

membros deste Poder, 

Pede deferimento. 

Macapá - AP, 03 de abril de 2019. 

RILIAÓ.ÓES 
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