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Dispõe sobre a utilização dos equipamentos púbicos

na proteção da criança e do adolescente.

A ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls Fica proibida, nos equipamentos públicos do Estado do Amazonas, a realização de
exposições, espetáculos, performances, encenações artísticas, peças teatrais e eventos que façam
apologia a pedofilia, zoofilia, a erotização infantil, ao uso de drogas e ao vilipêndio de símbolos e
crenças religiosas.

Art. 2e Fica vedada a utilização do incentivo fiscal em eventos e projetos que façam apologia a

pedofilia, zoofilia, a erotização infantil, ao uso de drogas e ao vilipêndio de símbolos e crenças
religiosas.

Art. 3e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 18 dC MATçO

de 2019.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente cabe resaltar que o referido projeto não versa sobre matéria de iniciativa exclusiva
do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da
Constituição Estadual do Amazonas.

A erotização infantil, o incentivo à pedofilia, a zoofilia, ao uso de drogas e ao vilipêndio aos
símbolos e crenças religiosas devem ser repudiadas pelo Estado, que tem o dever de proteger os
cidadãos contra qualquer tipo de violação aos seus direitos humanos.

Apesar de todos os esforços, o Brasil continua sendo um dos países com maior número de
casos de pedofilia. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de
violências sexuais contra crianças e adolescentes, segundo boletim epidemiológico divulgado pelo
Ministério da Saúde. No período foram notificados L84.524 casos de violência sexual, sendo 58.037
(3L,5%) contra crianças e 83.068 (45,o%) contra adolescentest. A maioria das ocorrências, tanto com
crianças quanto com adolescentes, ocorreu dentro de casa e os agressores são pessoas do convívio
das vítimas, geralmente familiares. O estudo também mostra que a maioria das violências é praticada
mais de uma vez.

A Constituição Federal, em seu art. 227, afirma que "é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a necessidade de proteção especial a crianças e

adolescentes, sobretudo em razão de sua imaturidade sexual e cognitiva. Nesse sentido, o Artigo 70
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): "É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça
ou violoção dos direitos do crianço e do odolescente". Assim, à luz da vulnerabilidade da criança, é

obrigação da família, da sociedade e do Estado intervirem em sua defesa.

Portanto, o Estado do Amazonas não deve apoiar eventos que façam apologia a este e a outros
crimes em seus equipamentos públicos e não deve incentivar a realização dos mesmos através de Lei

de lncentivo a Cultura.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 1.5 dE MATçO

de 20L9.
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