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"Institui a Semana Educativa de Combate aos Crimes
Vi:rtuais no calendário de eventos oficiais do Município de
Fortaleza, na forma que indica".

Art" 1° Fica institu:da a Semana Educativa de Combate aos Crimes Virtuais, a
ser comemorada anualmente na primeira quinzena de novembro, com o objetivo
de mobilizar o Poder Público e conscientizar a população sobre os riscos de
utili.zação da internet e a importãncia de se combater a prática de crimes
cibernéticos.

Art, 2° A Semana Educativa de Combate aos Crimes Virtuais passa a integrar o
ca1E:ndáriooficial de eventos do Município de Fortaleza.

Art ao A efetivação da Semana Educativa de Combate aos Crimes Virtuais
fical~á a cargo dos órgãos do Poder Executivo, especialmente da Secretaria
Municipal de Educé.ção e Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza que, em
conjunto com out~os órgãos estaduais, o Poder Legislativo, Judiciário e
Ministério Público, ;)romoverão iniciativas para divulgação e conscientização do
corr.bate à pratica de crimes de internet, através da distribuição de folders,
realização de palestras em unidades de saúde e escolas municipais.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em cont~ário.
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Câmara Municipal de Fortaleza
JUSTIFICATIVA

A internet está presente na vida da maior parte da população e muitas
pe~soas acabam por cometer crimes dentro da rede, que muitas vezes
de~conhecem. A preposição tem como principal objetivo orientar as pessoas sobre
estas ilicitudes. O intuito de implantar uma semana de palestras que traga a
população, principalmente jovens e adolescentes, os conceitos destes crimes, como
ele1::são cometidos e: suas conseqüências ê investir no combate e na prevenção dos
me:;mos.

Infelizmente, com a modernização do mundo virtual, muitas pessoas
sofreram as conseqüências negativas desse processo de mudança. Os crimes
virtl..lais tem se dest3..cado nos últimos tempos por estarem acontecendo com uma
frecüência consideré'velmente alta. Os delitos praticados através da internet podem
ser enquadrados no Código Penal Brasileiro e os infratores estão sujeitos às penas
preristas na Lei. Crimes como ameaça, discriminação, estelionato, pirataria,
phi:;hing, dentre out·os, sáo cada vez mais corriqueiros na década atual.

O aumc:nto no número de denúncias sobre pedofilia e prostituição
infantil e outros crimes contra os direitos humanos na Internet, por exemplo, deve-
se ao crescimento da base de usuários de Internet registrada no país nos últimos
anos mas, também, à sensação de impunidade e às lacunas nas leis, o que exige
cada_vez mais conscientização por parte da população.

É mais d) que fundamental que a população, principalmente crianças e
jovens, absorvam um maior conhecimento sobre quais são os crimes de internet,
sobre a vigência da Lei 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, que
teve um grande impacto midiático e foi um grande passo para o país, como a
primeira lei a regular crimes digitais no Brasil.

Discutir sobre este assunto de forma ampla trará grandes benefícios à
soci~dade, tendo em vista os diversos delitos cometidos na internet que deixam
traumas severos na vida dos jovens. Outrossim, é indiscutível a necessidade de
evitar a falta de infüJmação que muitas vezes acarretam em um crime cometido de
mar:eira inconsciente. Promover a informação é algo fundamental, tanto aos
menores de idade, quanto aos pais que precisam monitorar e orientar seus filhos,
onde estes podem acabar sendo co-responsáveis e responderem também legalmente
pelas atitudes dos me:smos.

Diante do exp,)sto estamos convencidos do ca,râi::J oportuno da proposta
prec:)nizada e de sua conseqüente con,y'eniência par~ 0riÍlteresse público, motivo
pelo que pedimos o apoio de nossos p~~ para sua aptpvação .
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