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Justiça/ e/ Redução-
PROJETO DE LEI N.° 32/2020

"Institui o Programa "E Agora, José?

Pelo fim da violência contra a Mulher"

que dispõe sobre a reflexão, educação

e responsabilização dos autores de

violência doméstica contra as

mulheres por meio de Grupo

Socioeducativo com homens na

Estância Turística de Ribeirão Pires e

dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

APROVOU:

Art 1° Fica instituído no âmbito do Município de Ribeirão Pires o Programa "E

Agora, José? Pelo fim da violência contra a Mulher", que trata sobre a reflexão,

educação e responsabilização dos autores de violência doméstica contra as

mulheres por meio de Grupo Socioeducativo com homens na Estância Turística de

Ribeirão Pires.

Parágrafo único - O programa será executado pela Prefeitura Municipal em

parceria com os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público e a Defensoria

Pública do Estado.

Art. 2°. Considera-se autor de violência doméstica contra a mulher, para

efeitos dessa lei, a consonância com o que dispõe a Lei Federal n° 11.340, de 07 de
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agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, todo agente que, por ação ou omissão, cause

sofrimento ou violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral contra a

mulher.

Art. 3°. O Programa a que se refere esta Lei tem por finalidade o trabalho com

grupo de homens autores de violência doméstica contra as mulheres, em

cumprimento do art. 45 da Lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.

Art.4°. O objetivo do programa é promover processo socioeducativo com

ações que propiciem a reflexão por meio de uma pedagogia que conduz a

responsabilização dos autores de violência doméstica, questionando a naturalização

da violência contra as mulheres, legitimada culturalmente por relações de

dominação dos homens.

Parágrafo único - O programa faz parte da rede de enfrentamento a violência

contra a mulher, busca responsabilizar os autores de violência contra a mulher, bem

como a prevenção e redução dos casos de reincidência de violência doméstica

contra a mulher.

Art. 5° - A presente lei está em consonância com as Leis Estaduais N°

17.192, de 23 de outubro de 2019, que institui o Programa de Reeducação de

Agressor de Violência Doméstica e Familiar "Viva Mulher" e a Lei 16.659, de 12 de

janeiro de 2018, que institui o Programa "Tempo de Despertar" que dispõe sobre a

reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e

grupos reflexivos de homens.

Art 6° - São princípios norteadores do Programa:

I - responsabilização, em seus aspectos legal, cultural e social;

II - igualdade e respeito à diversidade e às questões de género;

III - observância à garantia dos direitos universais;
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IV - promoção e fortalecimento da cidadania;

V - respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos.

Art. 7° - O Programa a que se refere esta Lei terá como objetivos específicos:

I - promover o acompanhamento e reflexão dos autores de violência contra a

mulher;

II - propiciar a conscientização dos autores de violência sobre a cultura de

violência contra a mulher;

III - promover um ambiente reflexivo que favoreça a construção de

alternativas à violência para a resolução de conflitos;

IV - promover a ressignificação de valores intrínsecos na sociedade no que

diz respeito a sobreposição, dominação e poder dos homens sobre as mulheres.

Art. 8° - São diretrizes para a efetivação do programa:

I - atuação conjunta com o Poder Judiciário, para o acompanhamento das

penas restritivas de direitos aplicadas pelo Juízo competente em relação aos autores

de violência doméstica, conforme previsto no artigo 152, parágrafo único, da Lei

Federal n° 7,210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, e no artigo 35, V,

da Lei Federal n° 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.

II - instituição de serviços de responsabilização e educação de autores de

violência contra a mulher, com atuação por meio de grupos reflexivos, coordenados

por equipes multidisciplinares;

III- a atuação conjunta com a rede de saúde do município, através do

encaminhamento prioritário dos homens autores de violência, que possuam
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dependência química e/ou outra doença constatada pela equipe multidisciplinar que

deva ser acompanhada pela rede de saúde depois de identificada, para que o

tratamento ocorra de forma concomitante, contribuindo para a efetividade do

programa;

IV - promoção de atividades educativas e pedagógicas permanentes, que

busquem a conscientização dos autores de violência, identificando tal ato como

violação dos direitos humanos das mulheres ou qualquer pessoa em decorrência de

sua orientação sexual, a partir de uma abordagem responsabilizante;

V- promoção de atividades educativas e pedagógicas permanentes, buscando

a conscientização da população em geral a cerca desse tema e de outros similares

de relevância social;

VI - encaminhamento dos autores de violência para atendimento psicológico e

serviços de saúde mental, quando necessário;

VII - avaliação e monitoramento permanentes dos serviços prestados;

VIM - formação continuada das equipes multidisciplinares envolvidas no

acompanhamento dos autores de violência;

IX - o Juízo competente deverá ser informado das ocorrências de contra

indicação à inserção ou permanência de autores de violência contra a mulher nos

grupos reflexivos, sugerindo o encaminhamento para serviços especializados da

rede de serviços.

Art. 9° - O programa será elaborado, executado e avaliado através de ONG's,

entidades públicas ou privadas, ficando a critério do Executivo Municipal executar o

programa ou atribuir a um terceiro qualificado neste artigo.

Parágrafo único - Autoriza ainda o poder executivo municipal, firmar

parcerias com ONG's, entidades públicas ou privadas, com o Poder Judiciário, com



Câmara %unicipaída (Estância turística de ^beirão Pires
'Estado ãe São (PauCo

a Ordem dos Advogados do Brasil da subseção de Ribeirão Pires e com órgãos do

poder público que manifestem o interesse legal e social sobre a referida causa.

Art.10° - Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação.

Sala "Roberto Bottacin Moreira", 11 de junho de 2020.

vereador Humberto D'orto
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa alertar a sociedade sobre a importância de

conscientizar os autores de violência doméstica.

Em suma, a proposta é buscar uma ressocialização do indivíduo, se

utilizando de técnicas necessárias e de profissionais adequados que ajudem o

indivíduo na desconstrução do machismo e de diversos outros pré-conceitos

existentes em nossa sociedade.

Acredita-se que mais importante do que o fato do agressor ser punido, é que

haja uma transformação de dentro para fora deste indivíduo, que ocorra a reflexão e

a responsabilização, de que aquele ato praticado é desnecessário e errado.

A punição em si, como por exemplo: a privação da liberdade, a prestação de

serviços, acaba por vezes alimentando o sentimento de vingança do autor para com

a vítima, isso contribui para que haja casos e mais casos de reincidência, até que a

estatística vá da violência doméstica para o feminicídio, situação em que não há

mais o que a sociedade possa fazer para ajudar, pois, o pior já ocorreu.

Como muito dito nesta casa de Leis, educação é a chave para um futuro

próspero, o presente projeto visa reeducar os homens para que haja uma verdadeira

conscientização, responsabilização e consequentemente uma transformação, é

responsabilidade de todos nós ajudarmos na diminuição desses casos e construir

uma sociedade melhor, mais justa, sem violência e pré-conceito.

Projetos com objetivos similares vêem sendo desenvolvidos, com respaldo e

cooperação entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Diante da

relevância do assunto, entende-se que o projeto de lei se faz necessário para

regulamentação desse projeto de responsabilização e ressocialização dos

indivíduos.

Ante o exposto, trago aos Nobres Pares o presente projeto e solicito o voto

favorável para seu devido processamento e aprovação.

Vereador Amaury Dias Vereaqor Humberto D'orto

Partido Verde \ ' (Amigão)


