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Recebido em rlr t:t)-

DE CASCAVET

PRoJETo DE LEr N" j+ , DE 2022

) rÇ:Àr 1). %rt-

- 1e Secretário
Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Município de Cascavel, a Semana

Municipal de Ptevenção e Enfrentamento
à Violência.

Att. 1" Fica instituído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Cascavel, a
Semana Municipal de Prevenção e Enftentamento à Violência, a seÍ realtzada anualmente na
semana que compreendet o üa2 de outubro.

Art,2" A Semana Municipal de Prevenção e Enfrentâmento à Violência tem poÍ objetivos
precípuos, dentre ouúos:

I - a promoção do debate entre a sociedade civil e o poder público acetc das ações e

políticas públicas de prevenção e enfrentamento que conüibuam paÍa reduzir a violência no
Município de Cascavel;

II - a promoção da cultura dapaz e da tolerâncta, a ftm de tornar Cascavel um ambiente
ptópdo paÍa que as pessoas possam viver na plenitude de suas caractedsticas, individuais e

coletivas.

AÍt. 3" Durante a Semana Municipal de Ptevenção e Enfrentamento à Violência poderão
ser r.eahzadas ações ou auvidades que visem sensibüzat, conscientizar e mobiltzat a população, pot
meio de procedimentos informativos, educativos, palestras, audiências públicas,
conferências ou congressos e intervenções cultutais, dentre outÍos, sobre os modos
e prevenit a violência em todas as suas formas.

Art. 3" Esta Lei entÍa em vigor na data de sua publicação oficial.

Palácio José Formighieri, T0"
Cascavel, 16 de de
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Justificação:

O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir no Calendário Oficial de Eventos de

Cascavel, a Semana Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência, a ser rcahzaü
anualmente nâ semanâ que compÍeendet o üa2 de outubto.

É de conhecimento que Cascavel vem enfrentando uma onda de violência, causada, com
grande frequência, por impulso. São fatos noticiados quase que cotidtanamente pela imprensa,
fazendo com que nossa cidade, infeüzmente, se toÍne referência regional e até nacional por conta
de situações desta ÍLat:uteza.

Em que pesem os esfotços despendidos pelas autoridades e pelo podet púbüco no sentido
de buscar a repreensão de atos desta natureza, o qve resulta de um somatódo de esforços que conta
naturalmente com o inüspensâvel engaiamento das forças de Segurança Pública e da Guarda
Municipal, entendemos ser necessário buscaÍ uma conscientizaçào da população local, com o
propósito de buscar novas formas de enfrentamento da violência, buscando evitat a ocorrência
destas infrações, que tanta dor e sofrimento causam à comunidade e aos envolvidos

Nessa esteira, pretendemos que com a refenda semaÍlâ instituída no Calendário Oficial de

Eventos, sejam reahzadas ações de conscientização, prevenção e enfrentamento da violência no
âmbito do Município de Cascavel, estimulando ainda o debate e a reflexão sobre a necessidade de

pÍomo\reÍmos uma cultura de paz, de tolerância e do tespeito enúe os indivíduos em nossa cidade.

A escolha da data para realizaÍmos a Semana Municipal de Ptevenção e Enfrentamento à

Violência se dá em nzáo de que o dia 2 de outubro é uma data mundialmente importante, pois, na

data, comemoÍa-se o Dia Internacional da Não Violência. Â data foí ciada pela Otganizaçáo das

Nações Unidas (ONU) em homen^gem 
^ 

Mahatma Gandhi, ativista que lutou pela paz, pelo
respeito dos direitos humanos e pela justiça.

Dessa forma, obletivamos que com a data instituída no Calendário Oficial de Eventos de

Cascavel, seja possível conscienttzar a população sobre os modos de combater e prevenir a

violência em todas as suas fotmas, bem como, fazet um aletta sobre os ptoblemâs que a

enfrenta por contâ de ações derivadas de atos negativos, a fim de que possâmos seguir um
mais empático, de paz e respeito.

Diante do exposto, solicitamos a inclusão da "Semana Municipal de

Enfrentamento à Violência" no Calendário Ofrcial de Eventos do Município de Casca como

forma de prevenção e combate à violência, e a:tnda, de incentivo à cultura da tolerâncta e dapaz
entÍe os indivíduos em nossa cidade, ruzào pela qual contamos com o apoio dos Nobtes Pares para

aprovaçào desta impo Ítante propositura.
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