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Lei n º 537/2011
"DISPÕE SOBRE A POLÍTICA "ANTIBULLYING"
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO
DE GOIANÁ".
O Povo do Município de Goianá por seus representantes aprovou e o
Presidente da Câ mara Municipal de Goianá, nos termos do § 8 °, do art. 74 da Lei
Orgânica Municipal promulga a seguinte Lei:
Art. 1 ° As instituiçõ es de ensino públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, n o
:tiunicípio de Goianá, ficam condicionadas à política "ant ibullyin g", nos termos desta L ei.
Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se "bullying" qualquer prática de violê ncia
fisica ou psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, que ocorra sem motivação
evidente, praticada por um indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma ou mais pessoas,
com o objetivo de intimidar, agredir fisicamente , isolar, humilhar, ou ambos, causando
dano emocional e/ou físico à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as
oartes envolvidas.
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