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lnstitui na rede estadual de ensino a "Semana de
conscienti zação, prevenção e combate à violência
e ao abuso infantil"

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o Fica instituída na rede pública e privada de ensino a "Semana de

conscientização, prevenção e combate a violência e ao abuso infantil", a ser

comemorada a partir do dia 18 de maio, dia que foi sancionada a Lei 9.970/2000 (Lei

que instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças

e Adolescentes).

Art. 20 A Semana Estadual de conscientizaçâo tem como finalidade, promover

campanhas, nas escolas do Estado do Amazonas, com seminários, palestras, cursos, e

outras atividades com vistas a esclarecer a população sobre todos os atos de violência

e abuso infantil.

Art. 30 Para o desenvolvimento da semana ora criada, o Poder Executivo poderá

realizar convênios através das Secretarias e em parcerias com as entidades sociais

envolvidas visando à promoção de cursos e treinamentos para seus profissionais.

Art. 40 A "semana de conscientização, prevenção e combate a violência e ao abuso

infantil" constará no calendário anual das escolas públicas e privadas, desde a
Educação lnfantil ao Ensino Medio.

Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que tem como objetivo inclui a "Semana de

conscientizaçâo, prevenção e combate a violência e ao abuso infantil" na rede pública

e privada de ensino.

O abuso e a exploração sexual de crianças são temas preocupantes no mundo

inteiro. Tal assunto desperta repula e emoções intensas, e assim alcança relevância

política e visibilidade social.

O número de crianças que sofrem violência vem aumentando, o relatorio Out of

the Shadows, publicado revista britânica lhe Economist, o Brasil é o 11o melhor

colocado do ranking de combate ao abuso sexual infantil e exploração, entretanto do

ranking de combate ao abuso sexual infantil e exploração, bem como meninos são

negligenciados, pois eles são mais vitimas de violência física e as meninas sofrem mais

violência sexual,

Pelo menos 130 mil crianças foram negligenciadas, violentadas psicologicamente

e abusadas sexualmente, segundo levantamento do Ministério dos Direitos

Humanos. Diariamente, o Disque 100 recebe, em média, 390 denúncias. Ao todo, o

serviço recebeu 142.665|igações. O índice de queixas é7,2o/o maior do que em 2016,

quando foram registradas 133.061 entre 2017 a2018 (Correio Brasiliense).

A Organização Mundial da Saúde - OMS classifica a violência contra as crianças

em quatro tipos, abusos físico, sexual, emocional ou psicológico e negligencia, os quais

podem resultar em danos físicos, psicológicos, prejuízos ao crescimento,

desenvolvimento e maturação das crianças.

A Constituição Federal, em seu artigo 50, garante o direito à vida como um direito

fundamental e, em seu artigo 227, assegura esse direito com prioridade para crianças e

adolescentes, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de colocá-los a

salvo devendo se punir severamente o abuso, a violência e a exploração sexual. O

cenário atual, porém, aponta que são grandes os desafios para a garantia da proteção

integral de crianças e adolescentes.
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A Declaração de Direitos da Cria nça aprovada pela Organização das Nações
Unidas em 20 de dezembro de 1959, dita que todas as crianças tem direito

PRTNCíP|O 10

A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas
as crianças, absolutamente sem qualquer exceÇão, serão credoras
destes direítos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor,
sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem
nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição,quer sua ou de sua família.
PRTNCíP|O 20
A criança gozarâ proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas
oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de
forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. Na
instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta
sobretudo, os melhores interesses da criança.
PRINCÍPIO 3"
Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a uma
nacionalidade.
PRTNCíPtO 40
A criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a
crescer e criar-se com saúde; parc isto, tanto à criança como à mãe,
serão proporcionados cuidados e proteções especiais, inclusive
adequados cuidados pré e pós-natais. A criança terá direito a
alimentação, recreação e assistência médica adequadas.
PRtNCtPtO 50

À crianças incapacitadas física, mental ou socialmente serão
proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais
exigidos pela sua condição peculiar.
PRINCIPIO 60

Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade,
a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que
possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em
qualquer hipotese, num ambiente de afeto e de segurança moral e
material, salvo circunstâncias excepcionais, a criança da tenra idade
não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas
caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem
família e aquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É
desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da
manutenção dos filhos de famílias numerosas.
PRTNCíP|O 70

A criança terá direito a receber educaçâo, que será gratuita e
compulsória pelo menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma
educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em
condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua
capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e
social, e a tornar-se um membro útil da sociedade. Os melhores
interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua
educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar,
aos pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se,
visando os propositos mesmos da sua educação; a sociedade e as
autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste
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direito
PRINCÍPIO 80
A criança figurará, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros areceber proteção e socorro.
PRTNCÍP|O 90
A criança gozará de proteção contra quaisquer formas de negligência,
crueldade e exploração. Não será jamais objeto de tráfico, soo!üatquei
forma.
Não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima
conveniente; de nenhuma forma será levada a ou ser-lhe-á permitido
empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que lhe prejudique a
saúde ou a educação ou que interfira em seu desenvolvimento fisico,mental ou moral.
PRTNCÍP|O 1o
A criança gozará de proteção contra atos que possam suscitar
discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. criar-se-á
num ambiente de compreensão, de tolerância, de amízade entre os
povos, de paz e de fraternidade universal e em plena consciência que
seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço de seus
semelhantes.

Uma pesquisa realizada pela IPSOS e Visão Mundial - aponta onde as crianças

estão mais propensas a riscos. Dentre espaços religiosos, transporte público, outros

espaços públicos, casa e escola, 52o/o responderam que as crianças e adolescentes

estão mais propensos a riscos em espaços públicos, seguido das opções casa, com

21o/o, e escola, com 13o/o. O estudo aponta que os brasileiros acreditam que um dos

lugares mais seguros para crianças e adolescentes é a própria casa, mas a realidade é

que, no ano de 2015, o Disque 100 registrou 80.437 denúncias de violências contra

crianças e adolescentes no ambiente doméstico.

Verifica-se assim que uma grande parte dos agressores são membros da família,

a denúncia, normalmente, parte de pessoas que estão fora do convívio familiar.Assim o

presente projeto visa transformar os diretores, professores e orientadores escolares

em representantes das redes de enfrentamento contra a violência, afinal são as

pessoas que estão mais tempo com as crianças e jovens quando estes estão longe de

casa.

A finalidade deste Projeto de Lei é pensada para auxiliar a comunidade escolar a

perceber sintomas de agressão e saber como encaminhar essas vítimas para a rede de

proteção, e assim acabando com o ciclo de violência debatendo esses paradigmas

incrustados em nossa sociedade.
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Por isso de suma importância da ,,Se mana de conscientização, prevenção e
combate a violência e ao abuso infantil" incentivar a comunidade escolar a denunciar
violaçÕes aos direitos das crianças e dos adolescentes.

Por fim, vale ressaltar que a presente propositura legislativa não cria despesa, vez
que é possível através de uma organização administrativa, resguardando assim, o

efetivo direito fundamental à vida, a segurança, bem como à isonomia de tratamento,
asseguradas na Constituição Federal de 198g.

Por todo o exposto, conto com os nobres pares para a aprovação deste relevante

Projeto de Lei.

PLENÁR|O RUY ARAUJo, DA AssEMBLEtA LEctsLATtvA Do EsrADo Do
AMAZONAS, em Manaus, 08 de maio de 2019.
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