
Estado da Paraíba 
CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

REQUERIMENTO 030 / 2022 

Excelentíssimo Senhor: Presidente da Câmara Municipal de Araçagi-PB. 

Anrovado 
6 3

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário e obedecidas às formalidades 
regimentais, nos termos dos arts. 69, II, 88, XII e 89 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que 
sejam consignados na Ata dos trabalhos legislativos desta reunião, requerimento à excelentíssima 
senhora Prefeita do Município de Araçagi-PB, Josilda Macena Benicio Leite, extensivo as Secretária 
da Ação Social e Saúde Municipais, no sentido de que seja realizada pelo Poder Executivo Municipal 
CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL no próximo 
dia 18 de maio de 2022. 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de lei que ora submetemos à análise dos colegas vereadores tem por 
objetivo a mobilização e convocação de toda sociedade Araçagiense para o compromisso de proteger 
as crianças e adolescentes contra exploração sexual. A ideia é realizar atividades de mobilização da 
sociedade com foco na prevenção, que envolvam a divulgação de meios de contatos para denunciar 
violência sexual contra crianças e adolescentes junto ao do Conselho Tutelar Municipal. 

Registre-se que aludida campanha não deve se limitar apenas ao dia 18.05.2022, e sim, a 
todo o mês de maio, como bandeira e alerta contra esse mal que prejudica crianças e adolescentes. 

O combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes passa por ações de 
diversas áreas, devido à diversidade de situações nas quais essa prática pode se manifestar na nossa 
cidade, acima de tudo é necessário que essa questão seja vista como uma questão de todos. Por isso, 
convocamos toda a sociedade araçagiense, por meio do Poder Executivo Municipal a assumir essa 
responsabilidade junto ao público infanto-juvenil. 

Assim, encaminhamos aos nobres colegas vereadores para apreciação e aprovação do 
presente Requerimento. 

de P iates'
Veikador 

raçagi-PB, 03 de maio de 2022. 
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