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PROJETO DE LEI N'033, 17 DE MAIO DÉ2022,

EMENTA: " Autoriza o Poder Executivo Municipal a in-
cluir "Prevenção à violência doméstica"
como tema transversal no currículo básico
das escolas municípais de Barreiras e dá

providências."

A câmara Municipal de vereadores de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuiçÕes legais, APROVA:

Art. 10 - lnclui como tema transversal "prevençáo à violência doméstica" que passa a inte-
grar o currículo básico das disciplinas do ensino fundamental e médio das escolas munici-
pais de Barreiras.

§ 10 - Os setores de supervisão e orientaçáo escolar poderão convidar especialis-
tas para fazer conferências, palestras e simpósios, e representantes de entidades e núc-

leos especializados para prestar depoimentos e relatar experiências, bem como realizar

outras atividades relacionadas ao assunto.

§ 2o - A secretaria Municipal de saúde colocará à disposiçáo das escolas munici-
pais os meios e recursos ao seu alcance para a realização das atividades mencionadas

no § 10, consideradas de relevante interesse público.

AÍ1. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposições em

contrário.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2022 .,4;niciPalde r1911s^'Bi'
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CARMELIA CARVALHO SOUZA
Vereadora PP
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JUSTIFICATIVA

o Brasil apresenla um quadro grave de violência contra a mulher e doméstica. precisa-
mos enfrentá-la com um conjunto de medidas intersetoriais e a educagão é uma dessas
fenamentas que podem contribuir à diminuição desse fenômeno.

Para termos uma dimensão da gravidade do problema, mediante compilaçáo ela-
borada pela Revista Época, apresento alguns dados que atestam a violência contra as
mulheres no nosso país.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de notificações de violência física contra
mulheres causadas por seus cônjuges ou namorados quase quadruplicou de 200g a 2016
em todo o Brasil. Saltou de 4.339 casos notificados, em 2009, para 33.961, em 2016.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo lnstituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (lpea) em 2014, apesar de g1% dos brasileiros afirmarem que "homem que bate na
esposa tem de ir para a cadeia",63% concordam que "casos de violência dentro de casa
devem ser discutidos somente entre os membros da família".

Os casos de violência psicológica também são preocupantes. Esse tipo de violên-
cia pode ocorrer mediante ameaça, constrangimento, humilhaçâo, manipulação, isola-
mento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração
e limitaçáo do direito de ir e vir. As notificações saltaram de 2.629, em 2009, para 18.219,
em 20í6.

Em que pese o significativo avanço da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340, de 7 de
agosto de 2006), uma avançada legislaçáo protetiva da qual devemos nos orgulhar, a vio-
lência contra as mulheres brasileiras ainda e uma triste realidade e entendemos que a
educação pode encampar uma das medidas para mitigarmos o problema. Eis o motivo
pelo qual apresentamos este Projeto de lndicaçáo Legislativa.

Acrescente-se que a frequência dos casos de violência não era menor. Mas certa-
mente havia menos mulheres encorajadas a informar a oconência. A Lei Maria da Penha
teve entre outros efeitos positivos, o de encorajar as mulheres vítimas a exporem sua situ-
açâo.

Sala das Sessões, í7 de maio de2022.
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