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£ PROJETO DE LEI N° 045 DE 09 DE SETENIBRO DE 2022<
2 o< m “INSTITUI A SEMANA ESCOLAR DE 

CONSCIENTIZAQAO E COMBATE A 
VIOLENCIA CONTRA A MULHER NAS 
ESCOLAS PUBLICAS E PARTICULARES 
DO MUNICIPIO DE CAJAMAR”
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3 CAPITULO I - DAS DISPOSIQOES GERAIS2

g O Art. 1° Esta lei institui a semana escolar de Conscientizagao e combate 
a Violencia contra as mulheres nas escolas publicas e particulares do Municipio 
de Cajamar, na segunda semana do mes de agosto, que tem centrals como 
objetivos:
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Contribuir para o conhecimento da comunidade escolar 
acerca da Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2006 - Lei 
Maria da Penha;
Impulsionar as reflexoes sobre o combate a violencia 
contra a mulher, divulgando o servigo Disque-Denuncia 
Nacional de Violencia contra a Mulher, disque 180 e outros 
meios de denuncias disponiveis no ambito do Municipio de 
Cajamar;
Conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e 
professores, que compoem a comunidade escolar, da 
importancia do respeito aos Direitos Humanos, prevenindo 
e evitando, dessa forma, as praticas de violencia contra a 
mulher;
Explicar sobre a necessidade da efetivagao de registros 

orgaos competentes de denuncias dos casos de 
violencia contra a mulher, onde quer que ela ocorra;

II.

III.

IV.
nos

Art. 2° O Poder Executive regulamentara as formas de execugao para
“Semana escolar deviabilizar a implementagao do programa da 

conscientizagao e combate a violencia contra a mulher nas escolas publicas e 
particulares do municipio de Cajamar

Art. 3° As despesas decorrentes dessa Lei correrao por conta de 
dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas, se necessario.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Ver. Waldomirq.dos-Santos, 09 de setembro de 2022.

Acfilson Aparecido
Vereador
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei e uma iniciativa voltada para os alunos e 
educadores das unidades escolares do Municipio de Cajamar, que tem como 
objetivo mostrar a importancia de conscientizapao do combate a violencia 
contra a mulher, tudo com vistas a prevenpao da Violencia Domestica.

Em 2021 foi feito um levantamento pelo Datafolha para o Forum Brasileiro de 
Seguranpa Publica -Visivel e Invisivel: A Vitimizagao de Mulheres no Brasil - 
denuncia o crescimento da ja grande violencia que acomete as mulheres no 
quinto pais com maior violencia de genero no mundo. De acordo com a 
pesquisa, 17 milhoes, 1 em cada 4 mulheres, acima de 16 anos, disseram ter 
sofrido algum tipo de violencia nos ultimos 12 meses.

A Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, 
cria mecanismos para coibir e prevenir a violencia domestica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8° do art. 226 da Constituipao Federal, da Convenpao 
sobre a Eliminapao de Todas as Formas de Violencia contra a Mulher, da 
Convenpao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia contra a 
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela Republica Federativa 
do Brasil; dispoe sobre a criapao dos Juizados de Violencia Domestica e 
Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistencia e protepao as 
mulheres em situapao de violencia domestica e familiar.

Toda mulher, independentemente de classe, rapa, etnia, orientapao 
sexual, renda, cultura, nivel educacional, idade e religiao, goza dos direitos 
fundamentals inerentes a pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violencia, preservar sua saude 
fisica e mental e seu aperfeipoamento moral, intelectual e social.

A mesma lei diz tambem que, serao asseguradas as mulheres as condipoes 
para o exercicio efetivo dos direitos a vida, a seguranpa, a saude, a 
alimentapao, a educapao, a cultura, a moradia, ao acesso a justipa, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e a 
convivencia familiar e comunitaria.

§ 1° O poder publico desenvolvera politicas que visem garantir os direitos 
humanos das mulheres no ambito das relapoes domesticas e familiares no 
sentido de resguarda-las de toda forma de negligencia, discriminapao, 
explorapao, violencia, crueldade e opressao.

§ 2° Cabe a familia, a sociedade e ao poder publico criar as condipoes 
necessarias para o efetivo exercicio dos direitos enunciados no caput.

Art. 4° Na interpretapao desta Lei, serao considerados os fins sociais a 
que ela se destina e, especialmente, as condipoes peculiares das mulheres em 
situapao de violencia domestica e familiar.
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A famllia, considerada pelo ordenamento como base da sociedade, goza de 
especial protegao do Estado. A assistencia a famllia sera feita na pessoa de 
cada um dos que a integram, devendo o Poder Publico criar mecanismos para 
coibir a violencia no ambito de suas relagoes.

A educagao e um fator fundamental para a prevengao e erradicagao da 
violencia, por isso, acreditamos que a escola tern papel fundamental na 
desconstrugao da violencia contra a mulher.

Ao levar o conteudo da Lei Maria da Penha para as escolas objetiva-se 
trabalhar a formagao de uma nova consciencia com os jovens, torna-los 
cidadaos com novos comportamentos e verdadeiros agentes transformadores 
da realidade.

Vale destacar tambem que em 2021 a camara dos deputados aprovou a lei n° 
14.164, de 10 de junho de 2021 que cria a Semana Escolar de Combate a 
Violencia contra a Mulher.

Dito isto, entendo ser de extreme interesse do Municlpio a aprovagao do 
projeto de lei em eplgrafe, requerendo e submetendo os termos ao julzo de 
meus Nobres pares para aprovagao desta iniciativa.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 09 de setembro de 2022.

Adilson Aparecido 
Vereador 
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