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PARECERN" 003212022 o. s. No 003212022
EMENTA Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 2412022, que "Estabelece medidas

preventivas voltadas a proteção dos direitos das crianças e dos

adolescentes nas festas populares e no Camaval no âmbito do Estado de

Mato Grosso".

Deputado EDUARDO BOTELHO.AUTOR:

Grlberto C*lhpiRELAToR (A): DEPUTADO (A)

I _ RELATÓRTO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela secretaria

Serviços Legislativos, por meio do Processo n' 3412022' Protocolo

3412022,1ido na 82u Sessão Ordinária (0410112022).

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei (PL) n.' 2412022, de

autoria do Deputado EDUARDO BOTELHO, qte "Estabelece medidas

preventivas voltadas a proteção dos direitos das crianças e dos

adolescentes nas festas populares e no Carnaval no âmbito do Estado de

Mato Grosso ", conforme descrito abaixo:

Art. l' Esta Lei estabelece, iunto ao Poder Público comparticipação

de representantes da socíedade civil a realização de ampla campanha

de sensibílízação voltadas a prevenir violências pratícadas contra

crianças e adolescentes nos períodos que antecedem ao Carnavql e às

grandesfestas populares no Estado de Mato Grosso.

Art. 2" Para mobilização desta campanha, os órgãos gestores das

areas da saúde, educação, assistência social e turismo, iuntamenle

com toda a rede de proteção à criança e adolescente, órgtios de

controle social, conselheiros tutelares, comissões e contitês de

enfrentamento à víolência contra crianças e adolescentes articularão

conl os segmentos envolvidos e com os organizadores dos eventos

estratégias voltadas a garantir que a participação das crianças e

jovens nos espaÇos das festividades terão resguardados todos os

direitos estabelecidos no Estotuto da Criança e do ldolescentes.

Art. 3'A campanha tera o caráter iníormativo e orientativo, contando

com a distribttição de material que alertent os bares, conveniências e

similares nos locais do entorno onde ocorrerent a aglomeração do
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carnaval e das festas populares, com relação às legislações federal,
estadual e municipal sobre o tema.

Ar7, 4'Como medidas de prevenção o Poder Público garantirá nos

locais de realização dos erentos populores a presenÇd de

policiamento e a assistência do corpo de bombeiros para atendimento

de emergência.

Art. 5'A campanha preventiva também contará com ações qtte visent

orientar sobre o repertório musical adequado, coníornte afaixa etária

de crianças e adolescentes, no sentido de evitar conteúdos de

apologia ao sexo ou apologia a violência.

Art, 6" Esta lei entra ent vigor na data de sua publicação.

Em 2310212021, os autos foram enviados ao Núcleo Social,

confonne artigo 360, inciso III, alínea "c" do Regimento Interno, para a

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança,

Adolescente e Idoso, para a emissão de parecer quanto ao mérito de

iniciativa.

É o relatório.

II - PARECER:

cabe a esta comissão, de acordo com o Art.369, inciso VIII, alínea

,.4,, do Regimento Intemo, manifestar-se quanto ao mérito de todas as

proposições oferecidas à deliberaçáo da Casa e assuntos que tratem dos

direitos humanos, da cidadania, e do amparo à criança, aos adolescente§ e

idosos.

Analisados os a§pectos formais, a proposição se insere no rol de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no artigo

26, XXVII da Constituição do Estado de Mato Grosso - Promulgada em 05

de outubro de 1989 - D.O. 18/10/1989.

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia

Legislativa:
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XXWII - entendar a Constituiçdo Estadual, promulgar leis nos

cctsos previstos nesta ConstituiÇão, expedir decretos

legis lativos e resoluções ;

No que diz respeito à tramitação e úordagem do tema, o Regimento

Intemo prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que

trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se

houver, a propositura deverá ser apensada.

No tocante a análise acima, a proposição deve ser avaliada sob três

enfoques : oportunidade, conveniência e relevância social.

Oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de fato

e de direito. O pressuposto de direito é uma disposição legal que a estrutura

disponibiliza e o pressuposto de fato são os acontecimentos que levam a

administração à prática.

Um ato é conveniente, quando seu conteúdo jurídico produz

resultado que atenda a Íinalidade pretendida que é a satisfação ao interesse

público e relevância social.

O interesse público refere-se ao "bem geral", segue um conceito

central para política, a demo cracia e a naln$eza do próprio governo; já a

relevância social é justamente a verificação da importância da proposta para

a vida da população.

O PROJETO DE LEI (PL) N" 2412022 tem como objetivo

estabelecer medidas preventivas voltadas à proteção dos direitos das

crianças e dos adolescentes nas festas populares e no Carnaval no âmbito do

Estado de Mato Grosso.

o autor apresentou sua justificativa, onde traz, dentre outras, as

seguintes argumentações :
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Este I'rojeto de Lei tem como objetivo unir todas as medidos já
alcançadas, avançando na efetivação das políticas públicas, tornando-cts

permonentes no âmbito deste Estado, de maneira que gqrdntd o

segltranÇa poro a participoção de crianças e adolescentes nesses eventos,

possibilitando que possatn aproveitar essa opção de lazer oferecida pelo

poder público, sefi que tenham seus direitos violados.

Desso forma, a conscientização da população através de campanhas e

cqrtozes informativos e orientotivos, a responsabilização de pois e

responsáveis, o presenÇa de conselheiros tutelores nos eventos paro

preslar orientação e informações, proíbiçiio de venda/dislribuição de

bebidos alcóolicas e subsÍâncios psicoalivos, a adequação do repertório

musical, respeitondo a faixo etária de crionças e adolescentes, são

tnedidas, entre outros, que Sarantem a participação segura de menores de

l8 anos em eventos populores, evitando embrioguez, bem conto o

consunrc de entorpecentes e situações de violência, lanto Jísica, psíquica e

sexua l.

Portanto, peço o apoio dos nobres prtres para aprovor este projeto de lei.

A Constituição Federal de 1988 é considerada a constituição que

mais avançou para assegurar os direitos sociais aos cidadãos brasileiros.

O dever de proteção de crianças e adolescentes está nos Artigos 227

e 228 da Constituição Federal, que estabelecem o direito à prioridade

absoluta (Art.227,caput), o direito à proteção especial, (Art.227, § 3', IV) e

o direito de ter respeitada sua condição peculiaÍ de pessoa em

desenvolvimento (art.227, § 3", V).

Árt. 227, capuÍ, CF; "É d"ve, da família, da sociedode e do Estado

osseguror à criança e ao adolescente, cotn absoluta prioridode, o direito

àvida, à soúde, à alimentação, à educação, oo lazer, à profissionalização,

à culíuro, à dignidade, ao respeilo, à liberdode e à convivênciofomiliar e

comunitáfia, além de colocri-los ct sctlvo de toda forma de negligêncict,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão ".

Árt. 228, CF; "5ão penalmente inimputáveis os menores de dezoito onos,

sujeitos às norrnas da legislação especial

A Constituição Federal traz claramente o princípio da proteção

integral das crianças e adolescentes e o tema da violência sexual tem

especial relevância. Merece destaque o parâgtafo 40, do art.227 pela

importância atribuída ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e

adolescentes:
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Como podemos observar, há uma preocupação do legislador em

proteger os direitos da criança e do adolescente. Assim, deve-se levar em

consideração, a condição de desenvolvimento na qual a criança e o

adolescente se encontram.

Mesmo que já existam leis que abordam esses direitos, é necessário

mais participação da sociedade como um todo, conscientizando de que esta

criança ou adolescente teúa seus direitos ressalvados, pois estes soziúos

não possuem plena capacidade e discemimento de conhecer todos seus

direitos e exercê-los de forma que estejam realmente protegidos.

No carnaval, assim como em outras festas populares é muito

importante que essas medidas preventivas sejam tomadas para que os

direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos de forma

satisfatória.

Assim, diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto

de Lei (PL) n" 24t2022, autoria do Deputado EDUARDO BOTELHO, pois

o objetivo essencial é proteger os direitos das crianças e adolescentes nas

festas populares e no carnaval.

É o parecer.
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSIçÃO N" PARECER N" o.s. N"

?r,24t2{}22 0032t2(022 $032t2t)22

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 2412022, que "Estabelece medidas

preventivas voltadas a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes

nas festas populares e no Carnaval no âmbito do Estado de Mato Grosso".

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela

aprovação do Projeto de Lei (PL) no 2412022, de Autoria do Deputado

EDUARDO BOTELHO, pois o objetivo essencial é proteger os direitos

das crianças e adolescentes nas festas populares e no carnaval.

VOTO RELATOR:
FAVORAVEL A APROVAÇÃO.
PELA REJEIÇÃO.

PREJUDICIDADE _ ARQUIVO.

n
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SPMDAIUS/CDHDDMCACAI/ALMT, EM I.!. A"_ I/I*iL-AE 2022.
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ASSINATURA DO RELATOR:
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tado EDUARDO BOTELIIO.
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