
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI Nº 4.869, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017 

Autoria: Dona Cidinha 

Dispõe sobre a criação da "Semana Municipal 

de Conscientização e Combate à Pedofilia. 

Violência e Abuso Sexual de Crianças e 

Adolescentes", no município de Jaboticabal, e 

dá outras providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal , Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 02 

de outubro de 2017, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 º Fica criada a "Semana Municipal de Consc ientização e Combate 

à Pedofilia, Violência e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes", no município de 

Jaboticabal. 

Art. 2º A semana que trata o artigo 1 º será realizada anualmente, tendo 

como marco a segunda semana do mês de Maio e passa a integrar o Calendário de 

Eventos Oficiais do Município. 

Art. 3º A " Semana Municipal de Conscientização e Combate à Pedofilia, 

Violência e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes" poderá contar com atividades 

que contemplem os temas tratados através de palestras, oficinas, debates, seminários e 

ações de informação, conscientização, prevenção e sensibilização a fim de : 
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I - Despertar a comunidade para as situações como, violência doméstica 

e sexual, prostituição, visando criar ambiente de manutenção de um padrão cultural 

favorável aos direitos da criança e do adolescente; 

II - Orientar as famílias , visando a resolução dos conflitos domésticos de 

forma não violenta, conscientizando os pais de como prevenir a pedofilia e o abuso 

sexual, e sobre as responsabi lidades de cuidar e proteger os filhos menores; 

I II - Discutir o tema nas Escolas Municipais em reuniões com os pais; 

IV - Incentivar a capacitação de profissionai s, no âmbito público e 

particular, para o atendimento diferenciado às famílias e às vítimas de pedofilia e abuso 

sexual; 

V - Inserir o tema nas Conferências de Saúde, Educação, Assistência 

Social e Juventude; 

VI - Promover a divulgação sobre o tema nos meios de comunicação, em 

especial do site www.disquelOO.org.br e do número "Disque 100", serviço telefônico 

do Governo Federal, de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias 

de violação de direitos humanos; 

A rt. 4° Para a reali zação da "Semana Municipal de Conscientização e 

Combate à Pedofilia, Violência e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes" poderão 

ser realizadas parcerias com Secretarias Municipais e demais órgãos públicos, Conselho 

Tutelar, Conselhos Municipais, Escolas Públicas e Privadas, Poderes Legislativo e 

Judiciário , Organizações Não Governamentais, empresas privadas e demais órgãos de 

interesse. 
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Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal , aos 06 de outubro de 2017. 

etário de Administração 

Secretário de Governo 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 06 de 

outubro de 2017 . 

{lud)~ > 

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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