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PROJETO DE LEI 01-00183/2016 do Vereador Jonas Camisa Nova (DEM) 
"Dispõe sobre a criação do Programa de Conscientização sobre Disposição de 

Imagens Próprias de Conteúdo Sexual e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 

Art. 1º - Fica criado o Programa de Conscientização sobre Disposição de Imagens 
Próprias de Conteúdo Sexual no Município de São Paulo a ser divulgado junto às escolas do 
Município. 

Art. 2.º - O presente programa contará com o seguinte conteúdo: 

� Conscientização das consequências dos atos de exibição de fotografias, filmagens 
ou conversas de conteúdo sexual online; 

� Formas de evitarmos a disseminação deste conteúdo; 

� Quais os caminhos legais e as melhores formas de agir quando o conteúdo é 
divulgado; 

� Quais as penas previstas para aquele que divulga o conteúdo; 

� Como os pais podem ajudar e contribuir para coibir este tipo de ação. 

Art. 3.º - O material a ser divulgado deverá ser confeccionado conjuntamente pela 
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e contará, 
também, com palestras a serem ministradas. 

§1º - A Secretaria Municipal de Educação se encarregará da divulgação do conteúdo 
do programa nas escolas; 

§2º - A Secretaria Municipal de Segurança Urbana se encarregará de disponibilizar as 
informações e orientações sobre o referido tema em seu site para que o público em geral tenha 
acesso à esse conteúdo. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/04/2016, p. 116 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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