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"Dispoe sobre Ames Socio Educativas na rede
publica de ensino das Escolas Municipais,
visando a prevencao de violOncia contra a
mulher. "

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:

C

Art. 1° 0 Poder Executivo Municipal devera promover na rede pUblica de
ensino, acoes sOcio-educativas, bem como preventivas visando o combate aos atos
de violencia contra a mulher.

Art. 2° As aches terao como objetivo a conscientizacao e a erradicacao de
todas as formas de violencia e discriminacao contra as mulheres, atraves de
campanhas informativas, material impresso e virtual, seminarios, palestras e
exposicoes.

Art. 3°. As despesas corn a execucao desta Lei correrao por conta das
dotacoes orcamentarias proprias, suplementadas se necessario.
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Art. 4° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as
disposicaes em contrario.

As Comiss6es competentes".
Belo Horizonte,
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017
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Matilda de Castro Portela
Vereadora - PRB
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Justificativa
Uma hora é a bebida. Na outra, é o ciUme, a raiva acumulada, a nao
aceitacao da separacao. Corn desculpas como essas, todos os dias centenas de
homens batem, queimam, espancam, ameacam e as vezes chegam a matar suas
esposas, namoradas, filhas e outras mulheres da familia.
No Brasil, uma a cada cinco mulheres é vitima de violencia domestica,
segundo dados da Secretaria de Politica para Mulheres. Cerca de 80% dos casos
sacs cometidos por parceiros ou ex-parceiros.
Ha dez anos, uma lei foi criada no pals para punir os autores da violencia no
ambiente familiar. Batizada de Maria da Penha, em homenagem a uma das tantas
vitimas de agressao, ela é considerada uma das melhores legislacaes do mundo no
combate a violencia contra as mulheres pela ONU (Organizacao das NagOes
Unidas).
Mas ainda ha desafios, como a nao aplicacao da lei em alguns casos, a falta
de grupos de recuperacao para agressores e de atendimento especializado as
vitimas, a nao conscientizacao de parte da populagao sobre o que a violencia
domestica.
A seguinte proposta promove a implanta0o de uma politica publica corn
objetivo de educar e formar adolescentes e criancas de forma que as novas
geragoes atentem para a importancia da mulher. As acoes terto como objetivo a
conscientizacao e a erradicacao de todas as formas de violencia e discriminacao
contra as mulheres, atraves de campanhas informativas, material impresso e virtual,
seminarios, palestras e exposicaes.
Para mudarmos o quadro crescente de violencia contra a mulher em BH,
conclamo os nobres vereadores aprovarem a proposta.
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017

Marilda de Castro Portela
Vereadora - PRB

