
Fica  criado  o  “Projeto  “Apoiar”  na  cidade de
Jaboticabal

Art.  1°  -  Fica  criado  o  “Projeto  “Apoiar”  na  cidade  de

Jaboticabal,  o  qual  atuará  no  atendimento  à  mulher  vítima  de  violência

doméstica e será regido pelas diretrizes dispostas nesta Lei e na Lei Federal nº

11.340/2006.

Art. 2° - A mulher vítima de violência doméstica terá direito a

atendimentos multidisciplinares de Psicólogos, Assistentes Sociais e de Saúde

oferecidos pela rede municipal,  para que possa se recuperar  fisicamente e

emocionalmente  do  trauma  vivenciado  na  relação  abusiva,  até  quanto

necessário para sua total recuperação.

Parágrafo único: Tanto a mulher vítima de violência doméstica,

quanto seus filhos, terão direito a acolhimento, que deverá ser oferecido pela

municipalidade,  em  local  próprio  destinado  à  mulher  em  situação  de

vulnerabilidade, pelo período necessário à sua segurança.

Art. 3°: O “Projeto Apoiar” também garante a possibilidade de

ações integradas entre Secretarias Municipais, Conselhos Municipais, Polícias

Civil  e Militar e sociedade civil  organizada, principalmente de entidades que

trabalham no atendimento à mulher. 

Art. 4º - Após constatada o ato de violência e a necessidade

imediata de mudança de bairro ou residência, a rede municipal de educação,

tem a obrigatoriedade de oferecer vaga aos filhos dessa vítima na escola mais

próxima do seu atual endereço. 

Art. 5º - Como responsável pelo serviço, a Prefeitura Municipal

de  Jaboticabal  deve divulgar  um telefone ou WhatsApp de contato  no site

oficial  e  redes  sociais,  para  que  as  vítimas e  entidades que trabalham no
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atendimento à mulher vitimizada possam acionar o responsável pelo “Projeto

Apoiar”. 

Parágrafo Único: Também se faz necessário a organização de

um local de atendimento que possa ser incorporado ao prédio da Unidade de

Saúde da Mulher, para melhor atendimento à mulher vitimizada. 

Art. 6º - A Prefeitura Municipal de Jaboticabal deverá destinar

vagas  na  Frente  de  Trabalho  ou  Programas  de  Renda,  para  que  essas

mulheres vitimizadas que tenham deixado seus lares possam garantir renda

para aluguel e outras necessidades urgentes.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Jaboticabal, 31 de março de 2021.

DRA. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores  Vereadores,  infelizmente  a  violência  contra  a

mulher  tornou-se  um  ato  comum  em  nossa  sociedade.  Segundo  dados

divulgados pelo site de notícias G1, apenas no primeiro semestre de 2020, o

Brasil registrou 648 feminicídios, um aumento de 1,9% em relação ao ano de

2019.

Jaboticabal vive essa realidade e crimes contra a mulher têm

chocado  a  nossa  sociedade.  Nos  últimos  anos  registramos  casos  de

feminicídios  em  que  as  vítimas  foram  mortas  covardemente  pelos  seus

companheiros.

O retomar da vida após uma situação traumática leva tempo e

necessita de apoio. Nesse contexto, o “Projeto Apoiar”, mediante auxílio de

profissionais da rede municipal de saúde, assistência social e educação, pode

ser  um fator  determinante  para  que  a  mulher  que  viveu  uma  situação  de

violência possa superar os traumas de uma agressão.

O  Art.  2º  da  Lei  Federal  11.340  de  7  de  agosto  de  2006,

declara  que  “toda  mulher,  independentemente  de  classe,  raça,  etnia,

orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as

oportunidades  e  facilidades  para  viver  sem violência,  preservar  sua  saúde

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.

Além  disso,  cumpre  mencionar  que  referido  diploma  legal

ainda  estabeleceu  que  a  União,  Estados  e  Municípios  poderão  criar  e

promover,  no  limite  de  suas  competências,  programas  e  campanhas  de

enfrentamento da violência doméstica e familiar.
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O  “Projeto  Apoiar”  não  visa  proteger  apenas  mulheres

vitimizadas,  mas  também  os  filhos  destas  que  muitas  vezes  acabam

presenciando atos de violência que causam sequelas emocionais para o resto

da vida.

Como representantes da nossa sociedade, precisamos garantir

que as mulheres jaboticabalenses que sofram qualquer tipo de violência, seja

psicológica,  moral,  patrimonial,  sexual  ou  física,  tenham  condições  de

recomeçar a sua vida com toda dignidade e respeito que lhes são de direito.

Jaboticabal, 31 de março de 2021.

DRA. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC 
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