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MOCAO DE APELO

emSenhor Presidente:
6^soj/mif^\esiduio Aj

Senhores Vereadores: len

omissaoMOQAO DE APELO a Mesa Diretora do Congresso Nacional e 
Mista de Medida Provisoria n° 1140, de 2022, que Institui o Programa d^Prevengao e 
Combate ao Assedio Sexual no ambito dos sistemas de ensino Federal, Estadual, 
Municipal e Distrital.

Considerando a importancia que tera para as instituigdes de ensino abrangidas por 
esta Medida Provisoria encaminharao ao Ministerio da Educagao, anualmente, relatorios 
com as ocorrencias de assedio sexual, os quais subsidiarao o planejamento de agdes 
futuras e a analise da consecugao dos objetivos e das diretrizes do Programa de
Prevengao e Combate ao Assedio Sexual.

Considerando que Implica numa proporgao de "56% das mulheres com 16 e 24 
anos”. Parte desse assedio acontece no ambiente de trabalho e nos espagos da 
escola/faculdade. Conforme a pesquisa, 15% no ambiente de trabalho e 10% na escola.

Considerando que no Brasil de 2008 ate junho de 2022, foram instaurados 905 
processes correcionais para apurarcasos de assedio sexual, dos quais 633 foram 
concluidos e outros 272 ainda estao em andamento. Entre as investigagoes ja finalizadas,
432 chegaram ao fim sem punigao, o que representa 65,7% do total .

Considerando que violencia sexual se mostra presente na vida de um significative 
percentual de meninos e meninas que frequentam escola. Centre as meninas 
cada cinco adolescentes (20,1%) de 13 a 17 anos diz ja ter sido tocada, manipulada, 
beijada ou ter tido partes do corpo expostas contra a sua vontade. E 8,8% das meninas 
nessa idade ja foram forgadas ao sexo, a maioria antes dos 14 anos.

Venho respeitosamente a Mesa Diretora do Congresso Nacional e a Comissao 
Mista de Medida Provisoria n° 1140, de 2022, que Institui o Programa de Prevengao e 
Combate ao Assedio Sexual no ambito dos sistemas de ensino Federal, Estadual, 
Municipal e Distrital agilidade para aprovagao da MP.
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Tarcisio Moreira de Carvalho 
VereadorLuiz Fabiano Cordeiro Galvao. 
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Oflcio n° 239- GP

Cajamar, 10 de novembro de 2022.

Prezados Senhores,

Encaminhamos a Vossa Senhoria copia autentica da Mopao de 
Apelo n° 12/2022, de autoria do nobre Vereador Luiz Fabiano Cordeiro Galvao e 
subscrito pelo nobre Vereador: Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentada e 
aprovada na 17a Sessao Ordinaria, realizada no dia 09 de novembro de 2022

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

DDRIGUESSAULO AND^RSgJ* 
President)

Excelentissimos Senhores,
PRESIDENTE DA COMISSAO MISTA DE MEDIDA PROVISORIA 
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