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Indico ao Executive Municipal, que Sua Excelencia estude junto aos 
departamentos competentes da municipalidade possibilidade de criar um 
Projeto de Lei para concessao de auxilio aluguel por 6 meses para mulheres 
que sofre violencia domestica no municipio de Cajamar.

JUSTIFICATIVA

Justifico a referida indicaqao tendo em vista e de conhecimento de todos, 
que e crescente o aumento da violencia contra a mulher, que muitas vezes 
levam ate a morte, sendo que esta violencia se encontra em diversas 
circunstancias, inclusive dentro das residencias e das familias.

Os casos de feminicidio vem aumentando, e inclusive ganhando mais 
repercussao na midia, pois o agravamento da situagao requer atengao das 
pessoas e dos orgaos publicos.

is Santos, 06 de junho de 2.022.Plenario Ver. Waldomiro

iabo da Conceigao
Vereador

Jose Ac

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
03/06/2022 16:36:14

PROTOCOLO
1479/2022

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo



'•apewna*-
Estado de Sao Paulo

MINUTA DE PROJETO DE LEI

DISPOE SOBRE CONCESSAO DE 
AUXILIO-ALUGUEL POR 6 MESES AS 
MULHERES 
VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR 
NO MUNICIPIO DE CAJAMAR, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1° O auxilio de que trata o artigo anterior, sera concedido as 
mulheres que possuem medida protetiva prevista na Lei Federal n° 11.340, de 
07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha.

Paragrafo Unico: Se a mulher nao possuir o previsto no caput deste 
artigo, e pelas circunstancias de violencia e de risco enfrentada, ter sido 
obrigada a abandono de lar, com ou sem dependentes, podera receber o 
auxilio, desde que seja encaminhada imediatamente as autoridades policiais.

Art. 2° O beneficio e temporario, e sera concedido pelo prazo de 06 
(seis) meses e podera ser prorrogavel apenas uma vez por igual periodo, 
mediante justificativa tecnica.

Art. 3°. A comprovagao da situagao de violencia domestica e familiar 
devera ser feita por todas as provas em direito admitidas.

situa?Ao deEM

Paragrafo unico. A concessao sera deferida pelo orgao executive 
apos analise tecnica da documentagao e das provasresponsavel,

apresentadas.

Art. 4° Nao ter uma renda que ultrapasse a dois salaries minimos, ter 
residencia no municipio, alem de passar por um atendimento feito pela 
Coordenadoria dos Direitos da Mulher, que sera responsavel por filtrar os 
casos e automaticamente autorizar o beneficio.

Art. 5°. A mulher beneficiaria do auxilio-aluguel deve ter sua identidade 
e localizagao preservada.

Art. 6°. As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao por 
conta de dotagoes orgamentarias proprias, ou suplementadas, se necessarias.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao

Plenario Ver Waldomiro dos Santos - 07 de julho de 2020.

JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO 
Vereador
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JUSTIFICATIVA

E de conhecimento de todos, que e crescente o aumento da 
violencia contra a mulher, que muitas vezes levam ate a morte, sendo que esta 
violencia se encontra em diversas circunstancias, inclusive dentro das 

residencias e das familias.
Os casos de feminicidio vem aumentando, e inclusive ganhando mais 

repercussao na midia, pois o agravamento da situagao requer atengao das 
pessoas e dos orgaos publicos, muita mulher tem sido vitima constantes de 
violencia em seus lares, mas nao possui outra alternativa, senao continuar no 
mesmo ambiente que o agressor.

Nesta linha, o presente projeto tem o intuito de possibilitar a 
concessao do auxilio-aluguel as mulheres em situagao de violencia domestica 
e familiar, decorrente de atos de extrema violencia, que muitas vezes culminam 

em morte.
E importante destacar que em muitos casos a convivencia se 

torna insuportavel, tendo por decorrencia uma tragedia pre-anunciada, mas nao 
podendo a vitima sair de casa, por nao ter condigoes financeiras.

Por fim, nao ha o que se falar que a presente propositura se 
constitui numa imposigao ao Poder Executive Municipal de obrigagoes e 
dispendio de recursos, fruto das exigencias contidas nesta lei. Igualmente, e 
inadmissivel avocar o principio da interferencia de outro Poder na gestao 
publica, posto que isto ja o faz a Lei Federal, estamos, na verdade, 
disciplinando e criando dispositivos legais detalhados para dar cumprimento a 

lei hierarquicamente maior.

Plenario Ver Waldomiro dos Santos - 07 de julho de 2020.

JOSE ADRIANO DA CONCEigAO
Vereador
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Oflcio n° 107-GP

Cajamar, 09 de junho de 2022.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicates de n°s 394/2022; 399/2022; 506/2022 e de 520/2022 a 580/2022, de 
autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; 
Cleber Candido Silva; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves 
Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho; apresentadas na 9a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 de junho de 
2022.

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

SAULO A^OBRSON RODRIGUES 
PKesid’ente

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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