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EMENTA: lnstitui, no âmbito do municipio de
Barreiras_
Ba, o mês de agosto como ,,AGOSTO LILÁ},,.

MUNICIPAL DE BARREIRAs, EsrADo
DA BAHTA, no uso de suas arribuições
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APROVA:

l,&31.
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instituído, no âmbito do município de Barreiras,
o mês de agosto como "AGOSTO

LtúS. é reatizar atividades e mobitizações direcionadas
' como também rcalizat a sensibilizaçáo masculina com

:flX?;:B.r:
relação à viol

Art 20-o'AGOSTO Lrús" será rearizado, anuarmente,
no periodo de
' "a intesrar o Catendário
oficiat da cioaae óe Éãiiá;;;;
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a 31 de agosto, passando

principais prédios púbÍicos municipais
devem ser ituminados de titás durante o mês de

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Sessões, em 07 de Agosto de 20i9.
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No Brasil, em 2016, 4.645 murheres foram assassinadas,
isto é: uma taxa de 4,5 mortes para cada
100 mil brasireiras. Em dez anos, observa-se, nacionarmente,
um aumento de 6,4o/onesses crimes.
No Amazonas a média de homicídios de mulheres,
em dez anos levantados pelo A as da Violência
20í 8, soÍreu um acréscimo de impressionantes 1 18,90/o
Em número absoluto de homicídios de
mulheres por estado, o "recorde" do Amazonas foi em
2012. No totar, naquere ano, foram í 1g
homicídios desta natureza. Em todo o período de 1o
anos de dados recolhidos, foram registrados
675 assassinatos de mulheres.

A Lei no 11 340 classifica como violência doméstica familiar
e
contra a mulher ações ou omissóes
baseada no gênero causem morte, resão, sofrimento Íísico,
sexuar ou psicorógico

e dano morar ou
patrimonial nos âmbitos: da unidade doméstica, que
compreende o espaço de convívio permanente
de pessoas, com ou sem víncuro familiar; da famíria, compreendida
como a comunidade formada
por indivíduos que são ou se consideram aparentados;
e em qualquer relação íntima de afeto, na
qual o agressor tenha convivido com a ofendida.

No entanto' nem tudo ainda é positivo Apesar de ter
estaberecido uma maior puniÇão, muitos
agressores ainda ignoram as consequências das
arteraçôes. o número de processos que tramita
no judiciário no tema viorência contra murher chega
a iuase 1 mirhão. Do totar, cerca de í0 mrr
casos são de feminicídio Para o especialista em
direito penal e professor do centro preparatório
Jurídico (CPJUR), Rogério cury, o probrema no Brasir
tem um caráter curturar.

A violência contra a murher é considerada não apenas
como um probrema de ordem privada ou
individual, mas como um fenômeno estruturar, de responsabiridade
da sociedade como um todo
Afeta mulheres de todas as crasses sociais, idades,
níver de escoraridade, raça e rerigiões. É
amplamente definida como quarquer ato que possa causar
dano físico, sexuar, psicorógico ou

sofrimento extremo a uma mulher. A violência doméstica
e familiar, prevista na t-ei lraãria da penha,
ocorrer em casa, entre pessoas da famíria e entre pessoas que
manlenham rerações íntimas
de afeto, mesmo sem a convivência sob o mesmo
teto.
pode_

Então' o Agosto Lirás visará a incorporação de um
conjunto de ações para o combate à viorência
contra as mulheres. panfletagem, adesivação, audiências
públicas, exposição, palestras e
orientaçóes jurídicas podem fazer parte da programação
durante todo mês de agosto.
Desta maneira, soricito dos nobres pares que
aprovem a matéria nesta casa Legisrativa por ser
de
grande relevância para a sociedade.
Sala das Sessôes, em 07 de Agosto de 20í 9.
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