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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

A pandemia da Covid-19 tem apresentado reflexos que vão além da questão de saúde pública. Na
economia, milhares de empresas demi�ram por conta da crise. Na questão ambiental, o isolamento
social fez diminuir os níveis de poluição do planeta. Agora, outro fator preocupante pós pandemia é o
aumento do consumo de material pornográfico.

No ano passado, segundo os dados sobre consumo de pornografia produzidos pela plataforma
“Pornhub”, na comparação com outros países, brasileiros e brasileiras veem 98% a mais de pornografia,
registrando assim, recordes históricos de acesso aos conteúdos pornográficos.

A dura realidade, foi revelada em um estudo da Universidade de Cambridge, que mostrou que a
pornografia vicia da mesma maneira que algumas substâncias, desregulando o cérebro.

Ainda, segundo Gail Dines, socióloga e presidente da organização Culture Reframed, o vício em
pornografia tem como caracterís�ca a evolução gradual para conteúdos cada vez mais violentos, e é
dessa forma que espectadores chegam às imagens com crianças, incluse.  O mais assustador é que
também temos crianças consumindo esse �po de conteúdo. Conforme aponta o estudo, crianças de 7 a
12 anos estão sendo diagnos�cadas com compulsão por pornografia. 

Em face de todo o exposto, entendemos como per�nente a apresentação da presente proposição e assim
fazemos. Importante salientar que o dia escolhido para o início da referida Semana de Conscien�zação,
coincide com o dia que combatemos o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Para tanto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa importante proposição.

 

VEREADOR HAMILTON SOSSMEIER

 
https://www.uol.com.br/universa/colunas/ 
 

MINUTA DE PROJETO DE LEI

 
Inclui a Efeméride Semana de Conscien�zação sobre  a Pornografia no Calendário de Datas
Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre - Lei nº 10.904, de 31 de maio
de 2010, e alterações posteriores.

 

Art. 1º Inclui a Efeméride Semana de Conscien�zação sobre  a Pornografia no Calendário de Datas
Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre - Lei nº 10.904, de 31 de maio de
2010, e alterações posteriores.

Parágrafo Único: A Semana da Conscien�zação sobre a Pornografia no Município de Porto Alegre, terá
início, anualmente, no dia    18 de maio.

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

 

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 30/08/2022, às 16:49,

https://www.tecmundo.com.br/ciencia/151648-impactos-quarentena-brasil-visao-economistas-especialistas.htm
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/150699-coronavirus-causa-reducao-poluicao-impressionante-china.htm
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0433336 e o código CRC C05C6875.

Referência: Processo nº 145.00044/2022-08 SEI nº 0433336
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