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lnstitui    na    cidade    de    Jacarei    a    Semana    "Quebranc/o    a
Si./enci.a", e da oifas providencias.

0   PREFEITO   DO   MUNIciplo   DE   JACAREi,    USAND0   DAS
ATRiBuieoEs   QUE   LHE   SAO   cONFERiDAs   POR   LEI,   FAz
SABER    QUE    A    CAMARA    IVIUNICIPAL    APROVOU     E    ELE
SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.  1°.  Institui  como parte do Calendario de Comemorae6es Oriciais
do  Municipio  de  Jacarei,  a  Semana  "Quebrando  o  S;./enc/.o",  a  ser  realizada  anualmente  na
semana que antecede o quarto sabado do mss de agosto.

Art. 2°. A Semana "Quebrando o St./encr.o" tera por finalidade:

I  -  esclarecer  a  populagao  quanto  a  importancia  de  dar  apoio  e
enfase contra a violencia domestlca pratjcada contra as mulheres,  as crjancas e os idosos;

11  -  informar  e  divulgar  os  constantes  abusos  que  se  apresentam
diariamente  na sociedade e o silencio das vitimas desses atos com  a fim  de desenvolver urn
sentido de respeito nos relacionamentos;

Ill  -estimular e  incentivar  as  mulheres,  as  crianeas  e  os  idosos  a
terem a capacidade e a coragem de enfrentar e denunciar estas circunstancias;

lv -  abordar a  tematica  e  promover estudos  da  Lei  n.°11.340,  de
07   de   agosto   de   2006   (Maria   da   Penha),   bern   como   da   legislagao   sobre   o   assunto,
atualizada.

Art.  3°.  Nessa  Semana  serao  reallzadas  atividades  como  foruns,
escola  de  pais,  eventos  de  educaeao  contra  a  violencia  e  outros  tipos  de  manifestae6es
afetas a este tema, em instituig6es pdblicas e privadas.

Art. 40.  Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.
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0   tema   violencia   domestica   tern   sido   urn   dos   assuntos   mais
abordados,  ultimamente,  por midias sociais e falas governamentais.

Governo,  ONGs,  instituig6es  religiosas e  empresas  privadas  estao
se  unindo,  cada  vez  mais,  para  colocar  fim  a  esse  mal  que  assola  a  sociedade
brasileira em todos os niveis sociajs.

Diuturnamente,  informag6es aterradoras tom deixado o nosso pats
em  profunda  comoeao  diante  de  a?6es  e  omiss6es  que  ceifam  vidas  e  sonhos  de
centenas de pessoas fragilizadas por varios fatores emocionais, sociais e culturais.

0  abuso  infantil,  a  violencia  contra  a  mulher  e  o  abuso  ao  idoso
abrangem  grande  parte  da  violencia  familiar e  ocorrem  justamente  no  lugar  em  que
as  pessoas deveriam  se  sentir mais  seguras e protegidas,  i.e.,  o  pr6prio  lar e  o  local
destas anomalias condenaveis.

A propositura deste projeto de lei visa provocar uma Campanha de
"Quebrando  o  Silencio",   com  o  intuito  de  orientar  as  vitimas  destas  vjolencias  na

busca de ajuda dos 6rgaos competentes, quebrando assim o ciclo dos abusos.

Este   projeto   de   lei,   a   par  de   provocar   uma   dlscussao  e   uma
conscientizaeao sobre o assunto, quer, tambem,  mobilizar autoridades, educadores e
educandos,  pais e filhos,  a fim de sensibiliza-los acerca da problematica apresentada,
e,  juntos,  construirmos  uma  outra  realidade  nos  lares  brasileiros.  E,  para  tudo  isso,
preciso do apoio de  meus  pares  para  a sua aprovagao desta  preposigao,  que tenho
certeza de poder contar.

Camara Municipal de Jacarei, 22 de agosto de 2019
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