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PROJETO DE LEI N° 052 DE 06 DE MAIO DE 2021

“DISCIPLINA O PROVIMENTO DE CARGOS, 
EMPREGOS E FUNQOES PUBLICAS E 
CONCURSO PUBLICO NA CIDADE DE CAJAMAR - 
SP QUE TENHAM SIDO CONDENADOS POR 
CRIMES CONTRA A MULHER E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS."

Art. 1°. Ficam proibidos de assumir cargos empregos e fungoes publicas pessoas 
^condenadas, com decisao transitada em julgado por crimes previstos na Lei Maria da 

Penha.

Art. 2°. A proibigao sera aplicada para as contratagoes da Prefeitura e da Camara
Municipal.

Art. 3° Esta Lei entrara em vigor apos sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA

Impedir agressores condenados pela Lei da Maria da Penha de assumir cargos,
empregos e fungao publica. .

Trata-se de materia de interesse local nos termos da Constituigao Federal de 
acordo com entendimento pacificado de constitucionalidade de nossos tribunals e do 
Supremo Tribunal Federal, assim como outros municipios debateram, aprovaram e 
sancionaram leis nesse sentido entre eles: (Valinhos, Americana Caixas do Sul e Santo
Angelo) entre outros. ,

O papel do vereador nao e so fiscalizar o Executive, mas tambem proper solugoes 
a atender as demandas da sociedade civil. O estado tern um papel primordial no combate 
a violencia contra a mulher e, nada mais justo, que os proprios orgaos publicos darem o 

exemplo.
Em dados gerais no Brasil, a cada dois minutos uma mulher e agredida, a cada 

tres, um homossexual sofre algum tipo de violencia e a 23 um negro e assinado, e nao 
adiante olhar numeros e nao fazer nada para mudar essa terrivel situagao, e a iniciativa e 
uma atitude pequena de em vista das politicas publicas que precisamos defender, sendo 
necessario um passo de cada vez, por isso, alem de char politicas de atendimento as
vitimas, essa cassa pode fazer seu papel no interesse local.

Sao notaveis nos ultimos anos os avangos legislatives relacionados a questao da 
protegao aos direitos das mulheres como, por exemplo, a vigencia da Lei n° 13.104/2015 
(“Lei do Feminicidio”) e da Lei n° 11.340/2006 (“Lei Maria da Penha). Entretanto, 
infelizmente, sabe-se que ainda sao comuns os casos de desrespeitos aos direitos das
mulheres na sociedade brasileira. ^ j „

Vale ressaltar que, de acordo um estudo do Escritorio das Nagoes Umdas para 
Crime e Drogas (“UNODC”), divulgado em 2018, a taxa de feminicidios no Brasil e, 
aproximadamente, 70% (setenta por cento) superior a media global, dado que por si so
demonstra a gravidade da situagao. ,

Estatisticas do Conselho Nacional de Justiga (CNJ) apontam que o numero de 
casos de feminicidios cresceu em 2018, comparando-se ao ano de 2016, na proporgao de 

% 34% (trinta e quatro por cento), passando para mais de quatro mil processes.
De acordo com dados do Forum Brasileiro de Seguranga Publica 

quarentena imposta pela pandemia, o indice de feminicidios subiu 22% entre margo e abril 
de 2020.

«

com a

Neste contexto, surge a presente proposta, com o intuito de char obices para que 
infratores da Lei Maria da Penha ocupem cargo, empregos e fungoes pubicas em qualquer 
esfera administrativa de nossa cidade, afastando-os de elaboragao de politicas publicas, 
poderes decisorios e servindo como mais uma forma de coibir novos crimes.

Ante o exposto, solicito o apoio dos pares para a aprovagao deste projeto que 
atente as necessidades imediatas que a violencia endemica contra as mulheres nos impoe.
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