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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e  sobre  a  obr-Igatoriedade  da  exibicao  de  videos
educativos antidrogas e sobre a exploragao de crian§as
e   adolescentes   nas   aberturas   de   shows   e   eventos
culturais    no    Nlunicipio    de    Jacarei    e    d6    outras
providencias.

0  PREFEIT0  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBul?OES QUE LHE SA0 CONFERIDAS POR LEI,  FAZ

SABER   QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGulNTE  LEI:

Art.  1°    E  obrigat6ria  a  exibicao,  na  abertura  de  todos  os

shows  artisticos  e  eventos  culturais  realizados  no  Municipio,  bern  como  nas  unidades  de

ensino e nas unidades de atendimento a satlde,  de videos educativos antidrogas e sabre a

exploraeao  de  criangas  e  adolescentes,   para  fins  de  combate  ao  uso  de  substancias

alucin6genas ou entorpecentes e tamb6m para se evitar a exploragao sexual de criangas e

adolescentes.

§  1°     Entende-se  como  eventos  culturais  as  sess6es  de

cinema, shows musicais, teatros e danga, festas country e similares.

§ 2°   Os videos que trata o capuf deste artigo deverao ter a

duragao de no minimo 03 (tres) minutos.

§ 3°  A projeeao do video educativo devera ser feita em telas

capazes  de  permitir  a  visualizagao  de  seu  conteudo  por todo  o  ptlblico  do  local  onde  se

realizara o show ou evento cultural.

Art.    2°        A    criaeao    dos    videos    educativos    sera    de

responsabilidade  dos  produtores  do  show  ou  evento  cultural  realizado  no  Municipio  de

Jacarei.

Pafagrafo dnico.  Os vfdeos educativos de que trata o caput

deste artigo, a serem exibidos nas escolas e nas unidades de satide do Municipio, serao de

responsabilidade de secretaria competente do Executivo Municipal.
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Art.  3°     Nas  informae6es  a  serem  veiculadas  nos  videos

educativos de que trata a presente  Lei deverao ser abordados os seguintes temas,  dentre

Outros:

I.      Abuso de crianea e adolescente e crime;

11.      Prostituigao  infantil e crime;

Ill.   A consequencia do uso de drogas licitas e ilicitas;

lv.   As consequencias do uso indevido de medicamentos;

V.    As   consequencias   do   uso   de   drogas   e   sua   relagao

pr6xima com a prostituieao e acidentes;

Vl.   Os dependentes de drogas e as chances de recuperagao;

VII.  A participaeao da familia e da comunidade no combate as

drogas e a exploragao infantil;

Vlll.As    consequencias    do    abuso    do    uso    de    bebidas

alco6licas;

lx.   Vender  bebidas  alco6licas  a  crianga  e  adolescente  6

crime;

X.    Devefa conteros ndmeros de denuncia como disque 100,

disque dentlncia  181  e telefone da Guarda Civil Municipal de Jacarei.

Art.   4°      0   descumprimento   do   disposto   na   presente   lei

sujeitafa o infrator as seguintes penalidades:

I -Advertencja.

11  -Para  os  produtores,  multa  correspondente  a  15  VRMs

(quinze valores de  refetencia  do  Municipio),  aplicada  em dobro  no  caso  de  reincidencia  e,

ap6s a terceira infraeao,  cassaeao da licen?a de funcionamento pelo 6rgao competente do

Municipio e proibi?ao de realizagao de evento pelo prazo de  1  (urn) ano.

Art.  5°   0 disposto na  presente Lei  nao implica em qualquer

prejuizo para a aplicagao da legislagao federal e estadual sobre a mesma materia.
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Art.  6°    As  despesas  decorrentes  da  execueao  desta  Lei

correrao por conta das dotag6es orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.  7°   Esta  Lei  entra  em  vigor em  120  (cento e vinte)  dias

ap6s sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarer,  14 de janeiro de 2020.

Vice-Presidente

AUTOR: VEREADOR PAULINH0 DOS CONDUTORES.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se   de   projeto   de   Lei   qiie   visa   informar   de   forma

educativa  e  preventiva  os  danos  causados  pelo  uso  de  entorpecentes  e  drogas  licitas  e

ilicitas,  bern como  para  tratarmos  das  quest6es  relacionadas  a  exploracao  de  crianeas  e

adolescrentes.

Nosso  Municipio possui  uma grande quantidade de jovens e

e uma situagao preocupante,  pois a cada dia lhes 6 mais facjl o acesso a tais substancias.

Temos alguns programas e projetos de combate as drogas,  porem temos que conscientizar

nossos jovens, que sao o futuro da sociedade, quanto aos maleficios que elas trazem.

A  exploragao  de  criangas  e  adolescentes  tambem  e  outro

assunto que precisa ser amplamente debatido e alertado, para que sejam evitados os abusos

praticados e, ainda, denunciados quando ocorrerem.

Portanto,  a presente proposta, atrav6s dos videos,  ifa ajudar

a  combater os  males do  usa  das  substancias  alucin6genas  ou  entorpecentes  e  consistifa

mum importante alerta a todos os cidadaos quanto aos casos de exploragao de menores de

idade.

Considerando-se   a   relevancia   da   materia,   estas   sao   as

raz6es pelas quais esperamos contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovaeao.

Camara Municipal de Jacarei,14 de janeiro de 2020.

PAUL'NH CONDUTORES

Vice-Fresidente
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