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PROJETO DE LEI N° 005/2023 
 
 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 
 

 

TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE PLACA 
OU CARTAZ COM ADVERTÊNCIA SOBRE 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E 
ADOLESCENTE NOS ESTABELECIMENTOS QUE 
MENCIONA. 

Art. 1º É obrigatório no âmbito do município de Glorinha, 

a afixação de placa ou cartaz de advertência sobre exploração sexual de 

criança e adolescente na entrada de hotel, pousada, motel, casas noturnas e 

estabelecimentos similares. 

§ 1º A placa ou cartaz a que se refere o "caput" deste artigo deve 

conter os seguintes dizeres: Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é 

Crime. Denuncie! 

§ 2º A placa ou o cartaz deverá ter 70cm (setenta centímetros) de 

comprimento por 45cm (quarenta e cinco centímetros) de largura e será de 

responsabilidade dos proprietários dos estabelecimentos mencionados no 

"caput" deste artigo. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Glorinha, 10 de março de 2023. 
 
 

 
EDUARDO DOS SANTOS PIRES 

Vereador do Republicanos  
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JUSTIFICATIVA 

 

A exploração sexual de crianças e adolescentes é um mal que 

tem crescido vertiginosamente em nosso País e, apesar das constantes 

denúncias e notícias divulgadas pela mídia, esse crime tem aumentado cada 

vez mais.  

Crianças e adolescentes são explorados pela máfia da 

prostituição e, em muitos casos, essa exploração começa no próprio lar e 

parte de pessoas que têm o dever legal de proteger esses jovens. 

Deste modo, espera-se que a presente proposição seja um 

mecanismo simples de ações que provoquem a denúncia sobre a exploração 

de crianças e adolescentes, bem como uma forma a mais para evitar a 

violência contra os jovens através da participação da sociedade. 

Diante das razões expostas, conto com o apoio dos Nobres 

Pares para a aprovação deste Projeto de Lei.  

Glorinha, 10 de março de 2023. 

 
 

EDUARDO DOS SANTOS PIRES 
Vereador do Republicanos  

 


