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PROJETO DE LEI Nº 12/2019 
28 DE MAIO DE 2019 

 

(Institui a “Semana de combate ao abuso e 

à exploração de crianças e adolescentes”) 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

   Art. 1º. Fica instituída a "Semana municipal de 

conscientização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e 

combate aos crimes de internet" no município de Guará, a realizar-se anualmente 

na segunda semana do mês de maio. 

 

   Art. 2º. Ficará incluída no Calendário Oficial do 

Município de Guará a "Semana municipal de conscientização contra o abuso e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes e combate aos crimes de internet". 

 

   Art. 3º. A “Semana municipal de conscientização 

contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e combate aos 

crimes de internet” terá por objetivo conscientizar crianças e adolescentes, bem 

como toda a sociedade sobre o tema, debater e alertar sobre essa prática delituosa 

e sobre a importância de buscarem os meios legais para impedir que esses crimes 

persistam ou novos sejam cometidos. 

 

   Art. 4º. O Poder Público Municipal poderá promover 

palestras, eventos, distribuição de material informativo e atividades de cunho 

educacional e cultural aos alunos das escolas da rede municipal de ensino, locais 

públicos, bibliotecas municipais, praças, que terão por tema o abuso e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes e aos crimes de internet. 

 

   Art. 5º. Fica o Poder Público Municipal autorizado a 

celebrar parcerias com a iniciativa privada a fim de organizar atividades 

relacionadas ao disposto nesta Lei. 

 

   Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições contrárias. 
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