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TERMO DE COMPROMISSO COM O MOVIMENTO NACIONAL DA CIDADANIA 
PELA VIDA - BRASIL SEM ABORTO

Por um Município em Defesa da Vida! A VIDA depende do seu VOTO!

Eu, _____________________________________________________________________________
nome conforme carteira de identidade

residente ________________________________________________________________________
                                                                                                  rua ou avenida

_____________, __________________________________, ______________________________,
    nº da rua/av                                                 bairro ou centro                                                                               município

_______________, _______________________________, __________________________________ , ______________________,
   sigla do Estado                                  cep                                                   telefone fixo                                                     celular

________________________________________________________________________ candidato 
                                                                                       email se tiver

ao cargo  de  ______________________________ pelo partido   _____________________, com o
                                                     prefeito(a) ou vereador(a)                                                        sigla do partido 

nº ____________________ , ___________________________________________________________________________________                                                                                 
                 nº do candidato (a)                                                 nome de campanha do candidato conforme  registrado no TRE

por meio deste instrumento, firmo o meu compromisso em defender a vida humana desde a sua 
concepção, no âmbito deste município, mobilizando e conscientizando os parlamentares do 
Congresso Nacional a votarem contra toda e qualquer proposição legislativa, que tenha como fulcro 
a descriminalização/legalização do aborto do Brasil. Comprometo-me a incentivar, propor  e 
realizar políticas públicas de apoio a maternidade assegurando, inclusive, a todas as gestantes o 
acesso universal ao pré-natal e todo o  acompanhamento ginecológico e obstétrico necessário. 
Comprometo-me também a incentivar, propor e realizar políticas públicas educativas com o 
objetivo de promover uma educação sexual de jovens e adolescentes, tendo como parâmetro 
prepará-los para uma vida sexual responsável e saudável, que respeite e valorize a vida-desde a 
concepção, uma vez que se trata do primeiro e mais fundamental de todos os direitos humanos: o 
direito à vida. Outrossim, autorizo a publicação por todos os meios de comunicação, inclusive na 
Internet, deste termo de compromisso.

___________________, _____, de __________________ de 2008.
                                            local                                       dia                                             mês

___________________________________________________________________
Assinatura com reconhecimento de firma em cartório


