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PROJETO DE, LEI N" JcL , DE 2021,,
proponentes: Professor Santello/PTB e Beth Leal /Repubücanos)
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Dispõe acerca da a[txaçào de cartazes informativos nas

escolas púbhcas e particulares no Município de

Cascavel, na forma que especifica.' 
C,IMARA MUiqnlPAL DE CASCAVEL

/ i-,\-/) [Roceb 0m
A, Càmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, apÍo-vai

Protocolo
Ârt. 1" Esta Lei determina que as Escolas Públicas e Patticulares da educação básica e

ensino superior em âmbito do Município de Cascavel, devem aftxar c Ítazes com os seguintes
números telefônicos que possam orientar e informar os Diretores, alunos e demais profissionais
que trabalham no referido estabelecimento de ensino:

I - Disque 100 pata denúncias sobre: abuso, violência e assédios sexual infanto-juvenil;
II - Números dos Conselhos Tutelares, Nucria e da Delegacia da N.{ulher;

III - Demais números que possarn conttibuir e orientar que possíveis vítimas possam

denunciar a violência sofrida.

§ 1" Os c^rt^zes rnformativos previstos no caput do art. 1" desta Lei, serão aÍixados em
locais no intedor do estabelecimento de ensino que possibilitem o fácil acesso e a visualização de

todos.

§ 2" Os ctLttt.zes poclerão ser elaborados em papel A4 olr ouúo que o estabelecimento
de ensino optaÍ, e deverá set digitado em fonte e tamanho que evidencie e seu visual.

Art2" Esta lei enúa em vigor na data de sua publicação

Palácro José Neves Forrnghieri
Cascavel, 6 de julho de 2021
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JUST!FICATIVA

A presente pÍopositura tem por objeuvo coibir e garantir a defesa das

útimas de abusos, úolências e assédios sexuais infanto-juvenis.
Em média, a cada hora, 4 crranças e adolescentes são abusados no Brasil.

No Paranâ, somente no primeiro ttimestre de 2021, foram registradas 7072

ocorrências de abuso sexual cujas útimas são crianças e adolescentes. O que
coÍresponde a quase 12 casos por dia. Essa práttca não está relacionada a f.atxa

etâria, condição social ou sexo da vítima, infelizmente ela tem se tornado muito
frequente em todos os níveis. Por isso é fundamental que essas crianças e
adolescentes tenham conhecimento sobre o âssunto e saibam onde e como
denunciar o abusador.

No período de 201,1 a 2017, dentre os casos de vrolência sexual notificados
no Sistema de Informaçã.o de Agravos de Notifrcaçã.o (Sinan), 31.,5o/o fonm contra
crianças (entre 0 e 9 anos) e 45o/o contÍâ adolescentes (entre 10 e 1,9 anos),

totahzandoT6,5o/o dos casos nessas duas fases da vida. Âo se compaÍaÍ os anos de
201,1 e 2017, àb..*orr-se um aumento de 64,40/o e 83,2'/o das notificações de
violência sexual contra crianças e adolescentes, Íespectivamente. Os dados são do
Boletim Epidemiologico 27, do Mirustério da Saúde, pubücado em junho de 2018.

Nesse cenâno, acreditamos que a escola tem papel fundamental no combate
ao abuso sexual infanto-juvenil: na preveflçào, na idenuficação e no combate ao

abuso.

Acreditamos que através de um amplo trabalho de divulgação e fixação dessas

placas nas instituições de ensino poderemos ajuda mútas crianças que hoje sofrem
com o problema, assim, conscientizar atnda mais a sociedade e reaftrmar a

responsabilidade de todos em garantir os diteitos de crianças e adolescentes.
Isto posto, contamos com o apoio dos nobres Vereadores desta Casa de Leis

VOTO FAVORAVEL, p^r^ a aprovaçáo desta proposição. q^
.-\
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Leste:(45)3902-6330
Sul:(45)3902-2788
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Cascauel iá teue 34 registros de ahuso
sexual enuoluendo menores de idade em
2020
Eür mÉdrâ, loeloÍr os ü]e*es. quâtr* criânçês ou êdolÉscêilles sãü vítirnâs dô orinle abominável...
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Dois homens acabaram cietldss e oolrr urll el*les a polície localizou armas de foqc:.."
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0peração contra ahuso soxual infantil
detém 4I pessoas
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Criança liga à polícb e conta qus Íoi uítima
de ahúso sexual na área rural de Cascaugl
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Vítimas: 74,2% do sexo feminino e 25.8% do sexo rnasculino
5],2%entrele5anos

rÍan: alguma deficiência eu

Âgressor: 81,6% do

E@
Segundo relatório, 12 crianqas soÍrsm
abusos sexuais por dia, no Paraná
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familiar
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dos eventes tiveram
caráter de repetiçào

Vítirnas:
entre
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dos eientos tiveram
caráter de repetição
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ocorrêrâm

na residência
foram notifisados

conro estupro

nrfio e sexo

do sexs nrascr.rlino
3A,4% tinham vinculo intrafamiliar
27,{Yo erarn am [Eos/co nh*cidos
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foram notificados
como estupro
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Perfll das notificaçôes de violência sexuâl

37%

Adolescsntês:
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