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Dispões  sobre  campanha  publicitária  de
orientação sobre abuso sexual infantil durante
a pandemia do CORONAVÍRUS / COVID-19, no
âmbito do Estado de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       

Art. 1º Os órgãos públicos competentes realizarão campanha publicitária de orientação sobre abuso sexual
infantil durante a pandemia do CORONAVÍRUS / COVID-19, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A campanha, disposta no caput, será veiculada em meios de comunicação impressos e
eletrônicos.

Art. 2º São objetivos desta Lei:

I - direcionar a campanha aos pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes; e

II - abordar informações que permitam aos pais e/ou responsáveis prevenirem o abuso sexual de crianças e
adolescentes dentro de casa.

Art. 3 As despesas decorrentes da aplicação desta legislação, serão definidas pelo Poder Executivo quando
da regulamentação desta Lei, se necessário.

Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O pleito solicita a realização de campanhas publicitárias de orientação sobre abuso sexual infantil durante a
pandemia do CORONAVÍRUS / COVID-19.
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Há 20 anos o Brasil instituía a data de 18 de maio como o Dia de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes. Estima-se que mais de 250 mil crianças e adolescentes são vítimas da violência
sexual todos os anos no País, conforme dados do UNICEF. Na maior parte dos casos, o abusador
encontra-se no núcleo familiar, quando não parente ou amigo de íntima confiança, o que significa que a
vulnerabilidade de crianças e adolescentes pode aumentar em tempo de isolamento e confinamento social.

Com o fechamento das escolas e com o afastamento da rotina, crianças e adolescentes podem estar
convivendo diariamente, de forma mais direta, com seu agressor.

A procura nas delegacias tem sido constante. Entretanto, no estado, até o momento, ainda não foi
identificado um aumento de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes neste período de
quarentena. Mas existe uma preocupação para quando voltar à normalidade de que haja aumento
considerável de registros.

As dificuldades estruturais, logísticas, humanas e legislativas são grandes barreiras a serem enfrentadas.
cada vez mais, os pais e responsáveis devem ficar atentos aos sinais das crianças e com mudanças bruscas
dos adolescentes em casa.

Diante o exposto, sabendo que a presente medida é de grande importância e relevância à população de
Mato Grosso, apresentamos a presente proposição e rogamos aos nobres pares pela sua aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Maio de 2020

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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