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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE  LEI

Imp6e   aos   condominios   residenciais   e no
Municipio  de  Jacarei  a  obrigatoriedade  de  comunicar  aos
6rg5os de seguranga pllblica quando houver em seu interior
a ocorrencia ou indicios de epis6dios de violencia dom6stica
e familiar contra mulheres, criangas, adolescentes ou idosos.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,   FAZ

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI;

Art.1°  Os  condominios  residenciais  e  comerciais  localizados  no

Municipio,   atrav6s  de  seus  sindicos  e/ou  administradores  devidamente  constituidos,   deverao

encaminhar comunicagao a  Delegacia  Especializada de Atendimento a  Mulher da  Policia Civil  ou

ao 6rgao de Seguranga Publica especializado quando houver, em suas unidades condominiais ou

nas  areas comuns,  a ocorrencia ou  indicios de  epis6dios de violencia  domestica  e familiar contra

mulhere§,  criangas,  adolescentes ou idosos.

Pafagrafo  l]nico.   A comunicagao a que se refere o captjf deste

artigo  devefa  ser  realizada  de  imediato,  por  ligagao  telef6nica,  atrav6s  de  aplicativo  m6vel  e/ou

quaisquer outros meios de comunicaeao di§poniveis para tal finalidade,  nos casos de ocorrencjas

em  andamento  e,  por escrito,  por via  fisica  ou  digital,  nas  demais  hip6teses,  no  prazo  de  ate  24

(vinte e quatro) horas ap6s a ciencia do fato,  contendo informa?6es que possam contribuir para a

identifica?ao da  possivel vitima e do possivel  agressor.

Art.  2°   Cabers  ao  Poder Executivo  regulamentar a  presente  Lei

em todos os aspectos necessarios a sua efetiva apllcagao e eflcacla

Art.  3°  Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicaeao.

Camara  Municipal de Jacarei lode

DUDl            -

Vereador -PL
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Proieto de Lei -lmD6e aos condomlnios residenciais e comercias no MuniciDio de Jacarei a obriaatoriedade
de comunicar aos  6raaos de seauranca  pi]blica  auando  houver em seu  interior a  ocorr6ncia ou  indicios de
eDis6dios de violencia domestica e familiar contra mulheres,  criancas.  adolescentes ou  idosos.  -Fls.  02

J  U S T I  F I  C A T I  VA

0   presente   Projeto   de   Lei   visa   impor  a   obrigatoriedade   dos

condominios  residenciais  e  comercias  localizados  no  Municipio  de  Jacarei  comunicarem  aos

6rgaos de seguranca ptiblica quando houver em seu interior a ocorfencia ou ind[cios de epis6dios

de violencia dom6stica e familiar contra mulheres,  criangas, adolescentes ou idosos.

Nao 6 demais lembrar que e dentro dos lares e dos condominios

que acontecem  a  maioria de  casos  de  violencia  domestjca  e familiar.  Nao  s6  com  as  mulheres,

mas tambem com crianeas,  adolescentes e idosos, que sao casos muito graves.

No ato do sofrimento de violencia,  a vitima,  na maioria das vezes,

se  entende  solitaria,  pois  ainda  6  cultura  social  que  em  briga  de  marido  e  mulher  nao  se  deve

meter a colher.

Por   lsso,    trazer   responsabilizagao    efetjva    a    vizinhanca    na

comunicacao das violencias e  uma  medlda  preventiva  na  redu?ao do feminicidio  e de todo  o tlpo

de violencia cometido  contra criangas,  adolescentes e idosos.

Observa-se   que    a    conscientizagao    da    populaeao   sobre    a

importancia de denunciar os  casos  de violencia  dom6stica  e familiar tern aumentado,  entretanto

entendemos que  outras  medidas,  como  a  ora  proposta,  tamb6m  devem  ser adotadas  para  que

cada vez mais os agressores sintam-se coibidos em  praticar os atos de violencia.

De  acordo  com  as  informae6es  das  Secretarias  Estaduais  de

Seguranea  Pdblica,  no  ano  passado,  cerca  de  1.340  mulheres  morreram  por serem  mulheres,

enquanto em 2020 o nLlmero de vitimas foi  pouco mais de  1.350.  0 anuario mostra que,  no Brasil,

1  mulher e vitima de feminicidio a cada  7  horas.

0  Brasil  teve  4.254  homicidios  dolosos  de  mulheres  em  2018,

sendo  1.173  por feminicidio.

Em nosso Municipio de acordo com om Programa Familia Segura,

os  ndmeros colhidos  no primeiro semestre do  corrente ano  demonstram  a  existencia  de violencia

dom6stica,  sendo:   Regiao  Central:  35;   Regiao  Oeste:  32;   Regiao  Leste:  21;   Regiao  Sul:   14  e

Regiao Norte:  7.
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de comunicar aos 6rqaos de seauranca  pilblica quando  houver em  seu  interior a  ocorrencia  ou  indicios de
eDis6dios de violencia domestica e familiar contra  mulheres.  criancas.  adolescentes ou  jdosos  -Fls.  03

As  autoridades de seguranga  pulblica  reconhecem  que a  maioria

desses acontecimentos poderia ser evitada se as brigas dom6sticas fossem denunciadas logo na

primeira  ocorrencia.

E  importante  deixar  explicito  que  a  violencia  domestica  nao  se

configura   apenas   quando   a   vitima   e   mulher,   sendo   constatada   tamb6m   contra   criangas,

adolescentes e idosos.

Diante de todo o exposto,  considerando a  importancja do projeto

ora  proposto  e  entendendc)  ser  legitima  a  iniciativa  parlamentar,  contamos  com  o  apoio  e  voto

favoravel dos nobres pares para a sua aprovagao.

Camara  Municipal de ei.  19 de outubro de 2022.

DUDI

Vereador -PL
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