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3. Inclua-se em P^uta durante

dias
ÚJo

Deputado Belarmino Lins 
1o Vice-Presidente

Dispõe sobre o ensino de noções básicas 
da Lei Maria da Penha, no âmbito das 
Escolas Estaduais do Estado do 
Amazonas.

A ASSEMBLÉIA LEGISÜATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1° - Nos estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Estadual do 
Estado do Amazonas, torna-se obrigatório o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria 
da Penha e será desenvolvido sob a denominação “Programa Lei Maria da Penha vai à 
Escola”.

Art. 2o -  O “Programa Lei Maria da Penha vai à Escola” tem como 
propósito:

I -  contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da Lei n° 
11.340, de 07 de agosto de 2006 -  Lei Maria da Penha;

II -  impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher, 
divulgando o serviço Disque Denúncia Nacional da Violência contra a Mulher, 
Disque 180;

III -  conscientizar adolescentes, jovens e adultos, estudantes e professores, 
que compõem a comunidade escolar, da importância do respeito aos Direitos 
Humanos, notadamente os que refletem a promoção da igualdade de gênero, 
prevenindo e evitando, dessa forma, as práticas de violência contra a mulher.

sexplicar sobre a necessidade da efetivação de registros nos órgãos 
rtes oç denúncias dos casos de violência contra a mulher, onde quer que
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Art. 3o — O “Projeto Lei Maria da Penha vai à Escola” será executado numa 
parceria entre a Secretaria de Estado da Assistência Social -  SEAS, Secretaria de 
Estado de Educação e Qualidade do Ensino — SEDUC, e a Comissão da Mulher, da 
Família e do Idoso, da Assembléia Legislativa do Amazonas, com o Conselho 
Estadual das Mulheres do Amazonas, e com a Delegacia da Mulher, podendo ser 
estendida a parcerias com entidades governamentais e não governamentais, ligadas 
às temáticas da Educação e dos Direitos Humanos.

Parágrafo Único -  O Conselho Estadual das Mulheres do Amazonas 
acompanhará a execução de todo o processo, estabelecendo a interlocução com o 
movimento de mulheres e movimentos feministas, e ampliando o controle social 
sobre as políticas públicas para as mulheres.

Art. 4” -  As equipes das escolas estaduais deverão ser capacitadas quanto às 
estratégias metodológicas no desenvolvimento do trabalho pedagógico acerca da 
temática, com o apoio do Conselho Estadual das Mulheres do Amazonas e demais 
instituições de fortalecimento à implementação das políticas para mulheres.

Art. 5" -  O “Projeto Lei Maria da Penha vai à Escola” será desenvolvido, ao 
longo de todo o ano letivo, realizando, no mês de março, uma programação 
ampliada específica em alusão ao Dia Internacional da Mulher, destacando o tema 
do qual trata a presente Lei.

Parágrafo Único -  Os Conteúdos referentes às noções básicas sobre a Lei 
Maria da Penha serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar.

Art. 6" -  Esta Lei entra em

PLENÁRIO DA ASSE

na data de sua publicação

GISLATIVA DO ESTADO DO

AMAZONAS, em Manaus, 08 de noví :mbro

\

Deputado Estadual — PEN
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JUSTIFICATIVA

Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica brasileira que, no ano 
de 1983, sofreu severas agressões de seu próprio marido, o professor universitário 
colombiano Marco Antonio Heredia Viveros. Em duas ocasiões, Heredia tentou 
matar Maria. Na primeira, com um tiro de espingarda, deixou-a paraplégica. Depois 
de passar quatro meses no hospital e realizar inúmeras cirurgias, Maria voltou para 
casa, ocasião em Heredia tentou eletrocutá-la durante seu banho.

Maria pôde sair de casa graças a uma ordem judicial e iniciou uma árdua 
batalha para que seu agressor fosse condenado. Isso só aconteceria em 1991, mas a 
defesa alegou irregularidades no procedimento do júri. O caso foi julgado 
novamente em 1996, com nova condenação. Mais uma vez, a defesa fez alegações 
de irregularidades e o processo continuou em aberto por mais alguns anos. 
Enquanto isso, Heredia continuou em liberdade.

Nesse tempo, Maria da Penha lançou um livro, no ano de 1994, em que 
relata as agressões que ela e suas filhas sofreram do marido. Alguns anos depois, 
conseguiu contato com duas organizações -  Centro pela Justiça e o Direito 
Internacional (CEJIL) e Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos 
Direitos da Mulher (CLADEM) -  que a ajudaram a levar seu caso para a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), em 1998.

No ano de 2001, o Estado brasileiro foi condenado pela Comissão por 
negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as 
mulheres. Foi recomendada a finalização do processo penal do agressor de Maria 
da Penha; a realização de investigações sobre as irregularidades e atrasos no 
processo; reparação simbólica e material à vitima pela falha do Estado em oferecer 
um recurso adequado para a vítima; e a adoção de políticas públicas voltadas à 
prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher.

Foi assim que o govebio brasileiro se viu obrigado a criar um novo 
dispositivo legal que trouxesse/maior eficácia na prevenção e punição da violência 
doméstica no Brasil. Eny 2006/ o Congresso aprovou por unanimidade a Lei Maria 
da Penha, que já foi consideradaXpela ONU como a terceira melhor lei contra 
violência doméstica do/munc|p. \
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O intuito do presente projeto de lei é o de o ensinar noções básicas sobre a 
Lei Maria da Penha nas escolas públicas estaduais do Amazonas.

Não basta que os agressores sejam denunciados, a origem do problema deve 
ser atacada, e a origem é a educação, por se tratar de agressões que em sua grande 
maioria das vezes ocorrem em casa, a cultura de violência é que deve ser mudada.

A Lei Maria da Penha vai à Escola tem o objetivo de orientar meninos e 
meninas da rede de ensino sobre a igualdade entre homens e mulheres, e o
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