
 

 

 

 
 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIO N°                      DE               DE                                    DE 2019. 
 

 

 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOAS 

DESAPARECIDAS NA CIDADE DE 

ANÁPOLIS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 
 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, 

sanciono a seguinte Lei:  

 
Art. 1º - Fica instituído o Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas na Cidade de 

Anápolis, com intuito de dar agilidade e efetividade na localização de pessoas que tenham 
desaparecido nos limites do território municipal, por meio de cadastro prévio. 

 
Parágrafo único - o referido cadastro de que trata o caput deste artigo será feito por meio do 

Observatório Municipal de Segurança. 

 
Art. 2º - O Município manterá, por meio do Observatório Municipal de Segurança, ou órgão 

distinto que porventura venha imiscuir-se na competência, o banco de dados do Cadastro Municipal de 
Pessoas Desaparecidas. 
 

Parágrafo único - No banco de dados deverá constar: 
 
I - nome completo da pessoa desaparecida;  

II - filiação;  

III - números do Registro Geral e Cadastro de Pessoa Física, se possível;  

IV - data de nascimento;  

V - naturalidade e nacionalidade;  

VI - características físicas;  

VII - fotos;  

VIII - endereço;  

IX - se possui alguma enfermidade de ordem psíquica;  

X - outras informações que julgar pertinente. 

 

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal, com apoio de seus órgãos e secretarias firmarão 

convênio entre o Município, o Estado e a União, pelo qual serão definidos: 
 

I  - a forma de acesso ao banco de dados, no tocante às informações constantes do cadastro;  
II - expedição de informações de forma oficial entre os entes federados sobre a localização da 

pessoa cadastrada no banco de dados de que trata esta Lei;  
III  - o procedimento de atualização e validação das informações inseridas no banco de dados. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Parágrafo único - O convênio de que trata o caput deste artigo não afasta do Poder Executivo 

firmar convênios intermunicipais. 

 
Art. 4º - Toda notícia que o Poder Executivo Municipal tiver sobre a pessoa cadastrada nos 

termos desta Lei será levada ao banco de dados como atualização de informações. 

 
Art. 5º - O Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas contará com um link permanente na 

página oficial da Prefeitura Municipal de Anápolis, para veiculação das informações. 

 
Art. 6º - A Secretaria Municipal competente poderá requerer informações da rede de TV local, 

por meio do quadro de desaparecidos, bem como da imprensa local. 
 
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará os termos desta legislação no prazo de 90 (noventa) 

dias a contar da data de sua publicação em diário oficial. 

 
Parágrafo único - poderá o prazo de que trata o caput deste artigo ser prorrogado por mais 30 

(trinta) dias, para criação do link na página oficial da Prefeitura Municipal de Anápolis, a qual é 
tratada no artigo 5º desta Lei. 

 
Art. 8º - As despesas de custeio decorrentes da implantação desta Lei serão derivadas de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 10 - Revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2019. 

 
 

 

 

 

DOMINGUINHOS DO CEDRO 

VEREADOR 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

                             

                 Um assunto pouco discutido no Brasil, porém que afeta e destrói a vida de milhares de 

famílias brasileiras: o desaparecimento de pessoas, incluindo crianças e adolescentes. Em 2017, de 

acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados em todo o 

Brasil 82.684 desaparecimentos, aumento considerável se comparado a 2016, que registrou 71.796 

casos de pessoas desaparecidas. São 226 desaparecimentos por dia.                                                             

                 Os desaparecimentos são classificados de três formas: voluntário (fuga do lar devido a 

desentendimentos familiares, violência doméstica ou outras formas de abuso dentro de casa), 

involuntário (afastamento do cotidiano por um evento sobre o qual não se possui controle, como 

acidentes ou desastres naturais) e forçado (sequestros realizados por civis ou agentes de Estados 

autoritários). 

                 O desaparecimento forçado é o mais assustador para as famílias. Redes de pedofilia, tráfico 

de órgãos, prostituição e escravidão moderna estão entre os motivos para um desaparecimento forçado. 

                 Infelizmente, o Brasil está bem atrasado em políticas públicas para evitar que mais crianças 

desapareçam. Nem todos os estados disponibilizam dados sobre desaparecimentos com divisão por 

faixa etária e não existe um dado oficial sobre quantas crianças e adolescentes desaparecem por ano 

em todo o Brasil.  

                 Este projeto dará agilidade e efetividade na localização de pessoas que tenham desaparecido 

nos limites do território municipal, por meio de cadastro prévio 

                 Contamos, portanto, com a colaboração dos nobres Vereadores, para a aprovação desta 

propositura.      

 

 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2019. 

 
 

 

 

 

 

DOMINGUINHOS DO CEDRO 

VEREADOR 
 

https://observatorio3setor.org.br/carrossel/por-dia-23-criancas-e-adolescentes-desaparecem-em-sao-paulo/

