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PROJETO DE LEI

NO

n

38/20í8 DE í6 DE MAIO DE 20í8

lnstitui a "semana Municipal de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes".

BAHIA'
N CÂTIAERA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA
uso de suas atribuiçóes legais e regimentais'
APROVA:

ao Abuso e à
Art. lo Fica instituída a "semana Municipal de Combate
que passa a integrar o
Exptoraiao Sexual de Crianças e Adolescentes"'
caiendário oficial de eventos do Municipio'

lembrada' todos os
Parágrafo único. A data a que alude o caput será
Nacional de Combate ao
anos, na semana que antecede o dia 18 de maio"'Dia
ÃUr.o a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes"'

"

a "semana Municipal
Art. 20 Sem prejuízo de disposição ulterior' durante
Crianças e Adolescentes" o
de Combate ao Abuso e à Exploração sexual de
eventos e atividades de cunho
Poder Público municipal promoverá palestras'
combate à violência sexual contra
educacional e cultural, que teráo por tema o
Crianças e Adolescentes.
celebrar
autorizado
-a
Parágrafo único. Fica o Poder Público municipal
as atividades relacionadas
parcerias coir a iniciativa privada a fim de organizar
ao disPosto nesta lei.
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presente Lei correrão
As despesas decorrentes com a execuçáo da
se necessário
por conta das dotaçÕes orçàmentárias próprias' suplementadas

Art.

30

publicaçáo'
Art. 40 Esta lei enka em vigor na data de sua

Sala das sessões, 16 de maio de 2018'
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Justificativa
qr9ie1o de tei que visa a instituir a .Semana Municipat de
uomDare
ao Abuso e à Exploraçáo Sexual de Crianças e Adolescenter,,j
^^*^^.4.:'!:-::.1e
.",
lembrada anualmente na semana ant or ao dia íg

,

ombate
nstituído
lembran
o, na é

de maio, qr"; ;1,ói;
Exploração Sexual áe'Crianfas e

SSZO, Oe 17 de maio Oe ZOOO. À Oatã
celi',, no qual a menina er"""lic.ui"i"

(oito) anos de idade, foi assassinaJã
violentamente, cujo corpo foi encontrado.o,
d" vÍorência
ia
de maio de 1973, na cidade de VÍtória, no Estado do
Espírito Santo.
a publicação da Lei Federal, entidades que atuam na defesa
de
--,__,D".dg
cnanças e.adorescentes promovem atividades em todo país para
o
conscientiã
a sociedade e as autoridades sobre a gravidade dos crimes
oe vioroncia sàiuãl
cometidos contra menores.

,"r"..

."rráiã,

Os números desses crimes, previstos tanto no Código penal quanto
no
Estatuto da criança e do Adorescente, têm cr"..ido
no-Brasir.adolescentes são vítimas, muitas vezes de pessoas próximas
n* qr.ir ôoi''iãÀ
como pais, avós, tios, primos, padrastos, vizinhos e piofessores,
muito mais suscetíveis a abusos. As marcas da expioração
e abuso sexuar ficam
para sempre marcadas, não apenas nos corpos dai
vítimas, mas tamOÀm
provocam graves abalos no seu desenvolvimento psicológico,
social e ,orài.-

c;ã;õ ;
.ü".. o"lr*

o maior fator para a impunidade dos crimes de viorência sexuar é o
silêncio Assim, é necessária a conscientização das famírias u,
u"p""iài, à".
crianças e dos adolescentes, para qre sêyam alertados ",
para denunciar ós
comportamentos criminosos- e, assim, romper as barreiias impostas petã
vergonha e pelo medo. Ações nas escolas, campanhas, palestras
ortài

"

eventos devem ser empreendidos através de açoes governamentais
e de toda a
sociedade civil.

Sala das sessões, 06 de maio de 201g.
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