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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREj  I SP
PALACIO DA LIBERDADE

Projeto de Lei No / 2018

Institui o "Dia Municipal de Combate a Pedofilia" e da
outras providencias.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREl, USANDO DAS
ATRIBUIC6ES QUE LHES SAO CONFERIDAS POR LEI,
FAZ SABER QUE A C^MARA MUNICIPAL APROVOu E
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°   Fica instituido o dia 24 de Agosto, como "Dia Municipal
de Combate a Pedofilia", no Municipjo de Jacarei.

Art. 20  0 ``Dia Municipal de Combate a Pedofilia" tern como objetivo informar,
debater e orientar a popula?ao sobre os crimes de pedofilia contra criangas e
adolescentes.

Art. 30  A data sera urn dia especial para que esse problema tao grave seja
lembrado e debatido pelas organizag6es da sociedade civil que atuam na defesa dos
diretos de criangas e adolescentes em Jacarei.

Art. 4°  A sociedade civil, atraves de membros da comunidade, entidades
sociais que atuam na defesa dos direitos da crianga e adolescente e do Conselho
Tutelar, podefao celebrar convenios e parcerias com os governos federal, estadual e
municipal, instituig6es privadas, fundag6es, organizag6es governamentais ou nao-
governamentais, visando a realizagao de atividades e divulgagao do "Dia Municipal de
Combate a Pedofilia".

Art. 5°  Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 04 de Julho de 2018.

Luis FI
Verea
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Justificativa

0 "Dia Municipal de Combate a Pedofilia" tern como objetivo intensificar e
orientar a populagao sobre os acontecimentos envolvendo os crimes de pedofilia, e que
ao longo dos dltimos meses a midia tern divulgado intlmeros casos de abuso sexual
contra criangas e adolescente", dai a ideia de se estabelecer urn dia especial para que
esse problema tao grave seja lembrado e debatido.

0 dia 24 de Agosto foi escolhido para ser o "Dia Municipal de Combate a
Pedofilia" porque coincide com o "Dia da lnfancia",  instituido pelo UNICEF (Fundo das
Nag6es unjdas para a lnfancia) com a finalidade de promover uma reflexao sabre a
condigao da vida das criangas de todo o mundo.

Sabemos que e clever de todos zelar pela dignidade da crianga e do
adolescente,  pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexat6rio ou constrangedor, conforme preve o artigo 18 do Estatuto da
Crianga e do Adolescente, o ECA (lei federal n° 8.069, de  13 de julho de  1990),

E por isto que propomos e contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovagao deste projeto.

Camara Municipal de Jacarei, 04 de Julho de 2018.
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