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PROJETO DE LEI Nº 023/2016 
DATA: 16/05/2016 

 
 
 

SÚMULA: Institui a “Semana Municipal de Combate 
ao abuso e à exploração sexual de crianças e 
adolescentes” no calendário oficial de eventos do 
município. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 
PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, FREDERICO CARLOS DE 
CARVALHO ALVES, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte: 

 
 
LEI 
 
Art. 1º- Institui a “Semana Municipal de Combate ao 

abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes” no calendário oficial de eventos do 

município. 

Parágrafo único: A data para realização das programações será na semana que antecede o 

dia 18 de maio, “Dia Nacional de Combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e 

adolescentes”. 

Art. 2º A partir de 2017 o Poder Público Municipal, 

junto ao Departamento de Educação, Assistência Social, CREAS e Saúde, promoverão 

palestras, eventos e atividades voltadas para o assunto, bem como incentivá-los para juntos 

contribuir com mobilizações no município e nos seus respectivos departamentos. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Cornélio Procópio, 16 de maio de 2016. 

 

 

Márcia de Souza Soares 
Vereadora PSC 
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PROJETO DE LEI Nº 001/2016 

DATA: 13/05/2016 
 
 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 
Senhora Presidente;  
Senhores Vereadores. 

 

O presente Projeto institui a “Semana Municipal de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” no calendário oficial do município, é 

baseado na Lei Federal nº 9.970, de 17 de maio de 2000, que diz: “Institui o dia 18 de maio 

como o Dia Nacional de combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes”. 

A Lei e a data foram feitas em decorrência do “Caso Araceli”, um crime 

bárbaro que chocou o Brasil em 1973. A menina Araceli Cabrera Sanches, de oito anos, foi 

seqüestrada em 18 de maio de 1973. Ela foi assassinada violentamente, abusada e 

espancada por membros de uma família tradicional na cidade de Vitória (ES), e poucos 

tiveram coragem de denunciar o caso.  

Precisamos indagar, estimular denúncias às autoridades, direcionando 

caminhos que possam contribuir em defesa da criança e do adolescente. Sendo assim, é 

necessária a conscientização, e através das informações, alertar os familiares e preveni-los 

quanto as situações que favorecem o crime. Posto isto, o projeto em questão busca 

favorecer ações nas escolas, campanhas, mobilizações, palestras, com autoridades e 

sociedade civil para o avanço e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e 

adolescentes.  

Vamos fazer mudar essa realidade, o silêncio e o medo ainda são um dos 

principais motivos para a impunidade dos crimes de abuso e violência sexual. 

 
 
 

Cornélio Procópio, 16 de maio de 2016. 

 

Márcia de Souza Soares 
Vereadora PSC 


