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\GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 165 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJ&MAR
Senhor Presidente

usuArio :DATA
26/04/2021

PROTOCOLO
915/2021 dindSenhores Vereadores e Vereadora

ri

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e 
apos deliberapcio do plenario, para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa, a possibilidade de enviar urn Projeto de Lei que “Dispoe sobre 
a vaga ehn creche para crian^a filha ou filho de mulher vitima de violencia domestica, 
de natureza fisica, sexual, moral, psicologica ou patrimonial, no municipio de 
Cajamar, ’’conforme minuta em anexo”:

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo como objetivo garantir a 
prioridade de vaga em creche para crianga, em idade compativel, filha ou filho de 
mulher vitima de violencia domestica, de natureza fisica, moral e ou sexual, em 
nosso municipio. A violencia domestica e todo tipo de violencia que e praticada entre 
os membros que habitam urn ambiente familiar comum.

Diante do exposto e considerando a importancia do assunto em 
questao, pedimos que as informagoes requeridas nos sejam enviadas com a maior 
brevidade possivel.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de abril de 2.021
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MINUTA DE PROJETO DE LEI

“DISPOE SOBRE A VAGA EM 

CRECHE PARA CRIANQA FILHA OU 

FILHO DE MULHER VITIMA DE 

VIOLENCIA DOMESTICA, DE 

NATUREZA FISICA, SEXUAL, 
MORAL, PSICOLOGICA OU 

PATRIMONIAL, NO MUNICIPIO DE 

CAJAMAR. ”

CAPITULO I - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1° - Fica garantida prioridade de vaga em creche para crianga, em 

idade compatlvel, filha ou filho de mulher de violencia domestica, de natureza fisica, sexual, 
moral, psicologica ou patrimonial.

Art. 2° - O criterio para a matricula da crianga sera mediante apresentagao
dos seguintes documentos:

I - Copia do boletim de ocorrencia, expedido pela Delegacia de
Atendimento da Mulher;

II - Copia do exame de corpo de delito ou copia do prontuario de 

atendimento de urn hospital ou Posto de Saude (qUe tenha ou nao servigo especializado 

para mulheres vitimas de violencia).

Art. 3° - Sera concedida e garantida a transferencia de uma creche para a 

outra, no ambito da rede municipal, conforme a necessidade de uma mudanga de enderego 

da mae, a fim de garantir a seguranga da mulher e da crianga.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA

Esta proposi?ao dispoe sobre garantir a prioridade de vaga em 

creche para crianga, em idade compativel, filha ou filho de mulher vitima de violencia 

domestica, de natureza fisica, moral e ou sexual, no municlpio de Cajamar. A 

violencia domestica e todo tipo de violencia que e praticada entre os membros que 

habitam urn ambiente familiar comum. Rode acontecer entre pessoas com lagos de 

sangue (como pais e filhos), ou unidas de forma civil (marido e esposa ou genro e 

sogra). Tambem e considerada violencia domestica o abuso sexual de uma crianga 

e maus tratos em relagao a idosos. Toda violencia domestica e repudiavel, mas os 

casos mais sensiveis sao relacionados a violencia domestica infantil, porque as 

criangas sao mais vulneraveis e nao tern meios de defesa.

Mesmo quando a violencia domestica nao dirigida diretamente a 

essa crianga, esse tipo de exposigao produz traumas psicologicos

As vitimas geralmente, sao mulheres e criangas que sofrem 

reiteradamente, apanham, sao estupradas e eventualmente sao mortas. Criangas e 

jovens que crescem nesse ambiente, muitas vezes, respondem aos conflitos 

cotidianos e a necessidade de autoafirmagao, tao tipicos da juventude, usando a 

linguagem violenta herdada do seu ambiente familiar. Quando tais incidentes 

ocasionam uma mortem uma espiral de agressbes e de vingangas reciprocas 

envolvendo grupos de jovens gera inumeras outras vitimas fatais, sendo que o rastro 

da origem de todos os problemas ha muito foi apagado por uma sequencia de 

eventos, tornando invisiveis a sociedade as consequencias do aprendizado da 

violencia intrafamiliar.

Em 2001, o Estado brasileiro foi condenado pela Comissao de 

Direitos Humanos da ONU, por negligencia, omissao e tolerancia em relagao a 

violencia domestica contra mulheres. O governo brasileiro se viu obrigado a char urn
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novo dispositive legal que trouxesse maior eficacia na prevengao e punigao da 

violencia domestica no Brasil.

Em 07/08/2006, foi promulgada a Lei 11.340, denominada Maria 

da Penha, que preconiza sobre direitos garantidos para mulheres, vitimas de 

violencia domestica, reconhecendo a violagao dos direitos humanos. A Lei Maria da 

Penha foi considerada pela ONU como a terceira melhor lei contra a violencia 

domestica do mundo.

A violencia domestica e urn mal que assola mulheres do mundo 

inteiro, desde tempos mais remotos ate hoje, infelizmente, tal violencia sempre foi, 

mesmo que inconscientemente, aceita pela sociedade.

A vergonha, medo e a falta de perspectiva de urn future, faz com 

que muitas mulheres aceitem a violencia. Muitas mulheres ao tentar lutar contra a 

violencia praticada acabam hostilizadas pelos proprios companheiros.

A aprovagao da Lei Maria da Penha trouxe grandes avangos no 

combate a violencia contra a mulher, porem e necessario que criemos novos 

mecanismos de protegao e garantias para o rompimento do ciclo de violencia 

familiar e domestica.

A exemplo dispondo sobre a prioridade de vagas nas creches 

para filhos e filhas de mulheres vitimas e violencia.
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Oficio n° 74 - GP

Cajamar, 29 de abril de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia cdpias autenticas dos 
Requerimentos de n° 59/2021; 87/2021; 107/2021; 108/2021; 145/2021; 
146/2021; 149/2021; 151/2021; 154/2021; 157/2021; 158/2021; 159/2021; 
160/2021; 161/2021; 162/2021; 163/2021; 164/2021; 165/2021; 166/2021; 
168/2021; 169/2021 e 170/2021, de autoria dos nobres Vereadores: Adilson 
Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho 
Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves 
Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose 
Adriano da Concei9§o; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pfereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 6a Sessao Ordinaria, realizada no dia 28 
de abril de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

NRODRIGUESSAULO AND!
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”•:-;i b;c;o nnExcelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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