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Senhor Presidente, em so^HodriRues
Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de L< 
delibera^ao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa, a possibilidade de enviar urn Projeto de Lei que “Dispoe 
sobre a criapao do Projeto de Lei que Institui o Plano Municipal de 
Prevenpao e enfrentamento a violencia contra a Mulher e da outras 
providencias”, conforme minuta em anexo:

e apos

tJUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista a violencia domestica, 
urn dos grandes problemas da sociedade, e considerada uma questao de 
saude publica e e objeto de estudo neste tern como objetivo e finalidade: 
estimular as agoes de combate a violencia contra as mulheres, e se estende a 
seus dependentes tambem, promovendo a integrapao social, familiar, 
comunitaria, entre outros.

Apresenta sugestoes as autoridades prestadoras de servipos publicos 
para execupao de obras que visem o bem estar e emocional das mulheres que 
sofrem por qualquer tipo de agressao.

o
-< c\ 
Z> "C
(O (0
3 E

IE
<
i-» Plen^nieA/er. Waldomiro dos Santos, 25 de Janeiro de 2.021.
<o
tii

CMQ

2a!
Cs h \

<a. a> Diogo de Carvalho Utsunomiya 
Vereador

o o

[/terwdor
z

Ven3 'orass
< CleMnpdndido Silvao
s o< (Jo 2s

a. Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo I



Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

MINUTA DE PROJETO DE LEI

"Dispoe sobre a criagao do Projeto de Lei 
que Institui o Plano Municipal de 
Prevengao e enfrentamento a violencia 
contra a Mulher e da outras providencias”.

CAPITULO I - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1° - Fica instituida a “Lei de Prevengao e enfrentamento a Violencia 
contra a Mulher”, que criara mecanismos para coibir a violencia domestica e 
familiar contra a mulher.

Art. 2° - Toda mulher, independentemente de classe, raga, etnia, 
orientagao sexual, renda, cultura, nlvel educacional, idade e religiao, gpza dos 
direitos fundamentals pertinentes a pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violencia, preservar sua saude 
fisica e mental e seu aperfeigoamento moral, intelectual e social.

Art. 3° - £ dever da familia, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Publico, em especial, assegurar a mulher condigbes para o exercicio efetivo 
dos direitos a vida, a saude, a alimentagao, a educagao, a cultura, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e a 
convivencia familiar e comunitaria, desenvolvendo agbes que visem garantir os 
direitos humanos das mulheres no ambito das relagoes domesticas e familiares 
no sentido de resguarda-la de toda a forma de negligencia, discriminagao, 
exploragao, violencia, crueldade e opressbo.

Art. 4° - Na interpretagao desta Lei serbo considerados os fins sociais a 
que ela se destina e a condigao peculiar da mulher em situagao de violencia 
domestica e familiar.

Art. 5° - Para os efeitos desta Lei, configura-se violencia domestica e 
familiar contra a mulher qualquer agao ou conduta, baseada na relagao de 
genero, que cause morte, dano ou sofrimento flsico, sexual ou psicologico a 
mulher, ocorrida:

I - no ambito da unidade domestica, compreendida como espago de 
convlvio permanente de pessoas, com ou sem vinculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas;

II - no ambito da familia, compreendida como relagoes pessoais
afetivas;
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III - em qualquer outra relagdo pessoal de afeto na qual o acusado 
compartilhe, tenha compartilhado ou nao o mesmo domicilio ou residencia da 
ofendida.

Paragrafo unico : Consideram-se relapoes de genero as relagoes 
desiguais e assimetricas de valor e poder atribuidas as pessoas segundo o 
sexo

Art. 6° - A violencia domestica e familiar contra a mulher constitui uma 
das formas de violagao dos direitos humanos.

CAPITULO II - DAS FORMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER

Art. 7° - Sao formas de violencia domestica e familiar contra a mulher, 
dentre outras previstas em lei:

I - a violencia fisica, entendida como qualquer conduta que ofenda a 
integridade corporal ou a saude da mulher;

II - a violencia psicologica, entendida como qualquer conduta que cause 
dano emocional e diminuipao da auto-estima, que prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento da mulher, vise a degradar ou a controlar suas agdes, 
comportamentos, crengas e decisdes, mediante humilhagao, manipulagao, 
isolamento, vigilancia constante, perseguigao contumaz, insultos, chantagem, 
ridicularizagao, exploragao e limitagao do direito de ir e vir ou, por qualquer 
outro meio que Ihe cause prejulzo a saude psicologica e a autodeterminagao;

III - a violencia sexual, entendida como qualquer conduta que constranja 
a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relagao sexual nao desejada 
mediante intimidagao, ameaga, coagao ou uso da forga, assim como agdes que 
forcem a mulher a comercializar ou utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, ao impedimento ao uso de qualquer metodo contraceptive, ou 
agdes que a forcem ao matrimdnio, gravidez, aborto ou prostituigao, mediante 
coagao, chantagem, suborno, manipulagao ou qualquer outro meio que limite 
ou anule seu arbltrio;

IV - a violencia patrimonial, entendida como qualquer conduta ilegltima 
que configure perda, retengao, subtragao, destruigao parcial ou total de objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econdmicos da mulher e os destinados a satisfazer suas 
necessidades;

V - a violencia moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calunia, difamagao ou injuria a honra ou a reputagao da mulher.
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CAPITULO III - DA ASSITENCIA A MULHER EM SITUA?AO DE VIOLENCIA
DOMESTICA E FAMILIAR

l

Segao I - Das Medidas Integradas de Prevengao

Art. 8° - Se fatci por meio de um conjunto articulado de agoes 
governamentais e nao-governamentais, da Uni§o( dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, tendo como diretrizes:

I - integragao operacional de orgaos do Judiciario, Ministerio Publico, 
Defensoria, Seguranga POblica, Assistencia Social, Saude, Educagao, Trabalho 
e Habitagao;

II - a promogao de estudos e pesquisas, estatisticas e outras 
informagbes relevantes as causas, consequencias e frequencia da violencia , 
para a sistematizagao de dados e a avaliagao dos resultados das medidas 
adotadas;

III - a observancia, nos meios de comunicagao social, dos valores eticos 
e socials da pessoa e da familia, de forma a coibir os relates dos fatos 
ocorridos;

IV - a implementagao de centres de atendimento multidisciplinar dando 
prioridade para as pessoas envolvidas em situagao de violencia domestica e 
familiar;

V - a implementagao de atendimento policial especializado as mulheres;

VI - a realizagao de campanhas educativas, nas Escolas Municipals 
voltadas a prevengao da violencia e a difusbo desta Lei e dos instrumentos de 
protegao aos direitos humanos das mulheres;

VII - a capacitagao permanentemente dos integrantes do Poder 
Judiciario, do Ministerio Publico, da Defensoria Publica, da Policia Civil, da 
Polfcia Militar e da Guarda Municipal, como tambem dos profissionais da 
saude, da educagao, da assistencia social, dentre outros;

tVIII - a promogao de programas educacionais formais e nao-formais que 
disseminem valores eticos, do respeito a dignidade da pessoa humana e dos 
direitos das mulheres, e

IX - ampla, divulgagao dos meios de comunicagao para denuncias, 
como Disk Denuncia 181; Ministerio da Mulher, Familia e Direitos Humanos 
100 e Central de Atendimento a Mulher: 180.
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Segao II - Da Assistencia Social

Art. 9° - Devera ser prestada de forma articulada, emergencial ou nao, 
conforme os principios e as diretrizes previstos na Lei Organica da Assistencia 
Social, no Sistema Gnico de Saude, dentre outras normas pertinentes.

Segao III - Do Atendimento pela Autoridade Policial

i

! 4

t
■i

Art. 10° Devera ser imediatamente notificada a autoridade ou o agente 
policial para que possa comparecer ao local. Paragrafo unico. Aplica-se o 
disposto no caput na hipotese de descumprimento de medida cautelar aplicada 
pelo julzo.
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Art. 11° - No atendimento a mulher em situagao de violencia a 
autoridade ou o agente policial buscara adotar as seguintes providencias:

I - providenciar transporte para a ofendida ate o hospital, o posto de 
saude ou o Institute Medico Legal;

II - providenciar transporte da ofendida e seus dependentes em risco de 
vida para local seguro ou abrigo;

i

i

t

III - assegurar a possibilidade da ofendida retirar seus pertences 
pessoais do local da ocorrencia ou do domicllio familiar;

■ t

IV - comunicar a ofendida o hor£rio e o local de comparecimento a 
delegacia, caso nao seja posslvel o seu atendimento imediato; .»

V - informar a ofendida dos direitos a ela conferidos nesta Lei e dos 
servigos publicos e privados disponiveis; e

*

VI - garantir protegao policial, quando necessario.

CAPITULO III - DOS PROCEDIWIENTOS

Segao I - Disposigdes Gerais : i
I

«
Art. 12° - Ao processo, julgamento e execugao das causas civeis 

e criminals em que esteja caracterizada a violencia domestica e familiar 
contra a mulher, apltcar-se-ao os Codigos de Processo Penal e Civil e a 
Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que nao conflitarem com o 
procedimento estabelecido nesta Lei.
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Segao II- Da Equipe de Atendimento Multidisciplinar

Art. 13° - A equipe de atendimento multidisciplinar devera ser 
integrada por profissionais especializados nas areas psicossocial, 
juridica e da saiide.

Art. 14° - Compete a equipe de atendimento multidisciplinar, 
dentre outras atribuigoes que Ihe forem reservadas pela legislagao local, 
fornecer subsldios por escrito a autoridade judiciaria, ao Ministerio 
Publico e a Defensoria Publica, mediante laudos ou verbalmente em 
audiencia, e desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientagao, 
encaminhamento, prevengao e outros,

Art. 15° - Quando a complexidade do caso exigir avaliagao mais 
aprofundada, podera ser determinada pela autoridade judiciaria a 
manifestagao de profissional especializado em determinada area.

Segao III - Da Atuagao do Ministerio Publico

1

Art. 16° - o Ministerio Publico podera intervir nas causas clveis e 
criminais em que nao for parte

Art. 17° - £ facultado ao Ministerio Publico, quando necess^rio:

I - requisitar a forga policial e a colaboragao dos servigos publicos 
de saude, de educagao, de assistencia social e de seguranga, dentre 
outros;

II - fiscalizar os estabelecimentos publicos e particulares de 
atendimento a mulher e adotar de imediato as medidas administrativas 
ou judiciais nas irregularidades constatadas.

iSegao VI - Da Assistencia Juridica i
Art. 18° - Em todos os atos processuais, a mulher devera estar 

acompanhada de advogado ou Defensor Publico.

Art. 19° - E garantido a toda mulher o acesso aos servigos de 
Defensoria Publica ou de Assistencia Judiciaria Gratuita, nos termos da 
lei, mediante um atendimento especifico e humanizado no Juizo 
competente, nas Delegacias de Pollcia e nucleos de atendimento das 
Defensorias Publicas.

{
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Segao V - Das Medidas Cautelares

Art. 20° - As medidas cautelares serao concedidas pelo juiz, por 
representag^o da autoridade policial, a requerimento do Ministerio 
POblico, da Defensoria Publica, da ofendida ou de quern tenha qualidade 
para representa-la

Art. 21° Podera o juiz, a requerimento das partes ou do 
Ministerio Publico, conceder novas cautelares ou rever aquelas ja 
concedidas;

i
j

Art. 22° Em qualquer fase do inquerito policial ou da instrugao 
criminal, cabera a prisao preventiva decretada pelo juiz, de oficio, a 
requerimento do Ministerio Publico,

Art. 23° A ofendida devera ser intimada dos atos processuais 
relatives ao acusado, especialmente dos pertinentes ao ingresso e a 
saida da prisao sem prejuizo da intimagao do advogado constituido ou 
do defensor publico.

Segao VI - Das Medidas Cautelares em relagao ao acusado

Art. 24° - Constatada a ocorrencia de violencia domestica e familiar 
contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz podera aplicar, de imediato, ao 
acusado, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas cautelares, 
dentre outras previstas em lei:

I - suspensao ou restrigao do porte de armas,

II - afastamento do lar, domicilio ou local de convivencia com a ofendida,

I

i

III - proibigao de determinadas condutas, dentre as quais:

a) aproximagao da ofendida, de seus familiares e de suas testemunhas;

b) utilizagao de qualquer meio de comunicagsao para contato com a 
ofendida, seus familiares e testemunhas;

IV - proibigao de freqOentar lugares que o juiz entenda conveniente para 
preservar a integridade fisica e mental da ofendida;

V - restrigao ou suspensao de visitas aos dependentes menores, e

i
r

VI - prestagao de alimentos provisionais.
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CAPITULO IV - DISPOSIQOES FINAIS

Art. 25° - O Municfpio podera criar Varas e Juizados Especiais de 
Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher, com compet^ncia civel e 
criminal;

i

Paragrafo unico : Enquanto nao estruturadas as Varas e os Juizados 
mencionados no caput, os crimes relatives a violencia domestica e familiar 
contra as mulheres continuarao a ser julgados nas Varas Civeis e Criminais e 
nos Juizados Especiais Civeis e Criminais,

Art. 26° - O Municipio podera criar centres de reabilita?ao para os 
acusados e de atendimento a mulher;

Art. 27° - A defesa dos interesses e direitos previstos nesta Lei podera 
ser exercida, concorrentemente com a ofendida, pelo Ministerio Publico ou por 
associagao de defesa da mulher, regularmente constituida ha pelo menos urn 
ano, nos termos da Lei Civil.

Art. 28° - Serao incluldas nas bases de dados dos orgaos oficiais as 
estatisticas sobre a violencia domestica e familiar contra a mulher.

Art. 29° - Os casos de violencia domestica e familiar contra a mulher, 
previstos nesta Lei, ainda que nao tenham sido julgados, constarao de cadastro 
especifico, de conhecimento reservado da autoridade judiciaria e do Ministerio 
Publico.

)

<

Art. 30° - Serao estabelecidas dotagoes orgamentarias especificas, em 
cada exercicio financeiro, para a implementagao das medidas estabelecidas 
nesta Lei.

Art. 31° - As obrigagdes previstas nesta Lei nao excluem outras 
decorrentes dos prinefpios por ela adotados.

Art. 32° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, OT^de Abril de 2.021.

W r.
Diogo de Carvalho Utsunomiya 

Vereador
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JUSTIFICATIVA

A violencia domestica, um dos grandes problemas da sociedade, e 

considerada uma questao de saude publica e e objeto de estudo neste tem 
como objetivo e finalidade: estimular as a$6es de combate a violencia contra as 

mulheres, e se estende a seus dependentes tambem, promovendo a 

integragao social, familiar, comunitaria, entre outros.

Apresenta sugestoes as autoridades prestadoras de servigos publicos 
para execugao de obras que visem o bem estar e emocional das mulheres que 
sofrem por qualquer tipo de agressao.

Promover, criar e estimular agoes que valorizem e empoderem as 
mulheres vitimas de Violencia Domestica. Criar instrumentos de apoio as 
mulheres e seus familiares com programas voltados para o combate a 
discriminagao Prestar atendimento psicologico as mulheres e suas famllias. 
Gerar meios, atraves de cursos e palestras, principalmente nas escolas da 
Rede Municipal, a fim de capacitar o publico para que possam entender e 
combater cada dia mais essa situagao.

A mulher vitima de violencia domestica necessita de orientagao, apoio e 
suporte por parte dos servigos de saude e assistencia juridica para lidar com os 
conflitos e sofrimentos causados pela violencia e dessa forma torna-se posslvel 
a mulher ter acesso a cidadania plena dar o amparo necessario aos demais 
integrantes da familia e principalmente a si propria.

I

Diogo de Carvalho Utsunomiya 
Vereador
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\Cajamar, 15 de abril de 2021.
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Senhor Prefeito, ,*
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_ ^Encaminhamos Ja -xVossa ^ Excel^ncia ^ copias > autenticas dos 
Requerimentos^defno^62/202ir^-71/202r;i.104/2021;p'120/262i;i 127/2021 
133/2021; 134/2021V! 35/2021 ;r 136/2021; ^137/2021 ;!j 38/2021; 141/2021 
142/2021; 143/2021^144/202J;/;1£7/2021;:I148/2021;^152/2021;r-j153/2021 
155/2021 e 156/2021f de autoria dos nobres yeriiciores: Adilson'Aparecido Pinto 
Alexandro^DiaslMa'rtinsffCleberGandido Silva'f^D|og6 de/Carvalho^Utsunomiya 
Eder da SilvajDomingues^Edivilson^Leme'rMendes; Flavio.Alves^Ribeiro; Izelda 
Gonpalyes^'Carnauba f.Cintraf^Jeffersbn^Rddrigo ^Oliveira ^ Silva; |LuizJ; Fabiano 
CordeiroJGalv§(^^n6e^Pereira Filbo;£Marcelojda?Rocha ^Santiago; ;Saulo 
Anderson; RodriguesJe^Tarcisio'l Moreira delCarvalho,; apresentadbs1 el aprbvados 
na 5a Sess^o Ordin^ria,Jrealizada ncTdia 14 de'abVil de 2021Yff /1 c
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t \faSohcitamds que os;requenmentos mencionados acimar^atendam o
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art. 248 incisos*XXyiI^d6''regimento interno desta Casa [de) Leis^e: ResblupSo n° 
213, de 14 de^ezembfo;de 2006 conjugado com^art>86;iricisosTXXyil da Lei 
Organica'do Mvinicipiode Cajamar^ ’

y Aproveitamos^a-oportunidade -para^renovar/nossos-protestos de 
elevada estima e diStintaTcbnsideragab. <*“; »'•
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iExcelentissimo Senhor,
OANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Pra$a Josd Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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