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AAS ISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 10. Fica instituída a Campaúa Permanente de Comb ate ao Machismo e yaloúzação

das Mulheres no âmbito da rede pública estadual de ensino. do Estado do Amazonas.

Art,2o. São objetivos da campanha de que trata a presente Lei:

I - prevenir e combater a reprodução do machismo nas escolas da rede pública estadual de

ensino;

II - capacitar docentes e equipe pedagógica para rcalização das ações de discussão e
combate ao machismo;

III - incluir, no Regimento Escolar, regras normativas que coíbam apráticado machismo;

IV - desenvolver campaúas educativas, informativas e de conscientização ao longo do ano

letivo, as quais envolvam avalorização das mulheres e o combate à opressão sofrida por elas;

V - integrar a comunidade, as organizações da socieCade civil e os meios de comunicação

nas ações multidisciplinares de combate ao machismo, à desigualdade de gênero e à opressão

sofrida pelas mulheres;

VI - reprimir atos de agressão, discriminação, humilhação, diferenci ação, a partir da

perspectiva de gênero, e qualquer outro comportamento de intimidação, constrangimento ou
violência contra as mulheres;

YII - tealizar debates e reflexões a respeito do tema, com ensinamentos que busquem a

compreensão acerca dos problemas gerados pelas práticas rr_achistas;

VIII - pÍomoveÍ reflexões que revisem o papel historicamente destinado à mulher,

estimulando a expansão de sua liberdade e a igualdade de direitos entre os gêneros.

Art. 3o. Compete a unidade escolar da rede pública estadual de ensino a aprovação de um

de gênero e valorização das mulheres,plano de ações, incluindo a semana de combate a
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no âmbito de seu calendário de atividades escolares, com o objetivo de efetivar as
previstas na campanha permanente de combate ao machis[lo e valorização das mulheres.

Parágrafo único. A semana de combate à opressã,r de gêner o e valorização das mulheres
coincidirá, na medida do possível, com o Dia Mundial de Combate a Violência Contra a Mulher,
celebrado no dia 25 de novembro de cada ano.

Art' 4o. As despesas decorrentes da aplicação de,sta Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria.

Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na datade sua publicação.

PAÇo DA ASSEMBLETA LEGTSLATIVA Do ESTAfio Do AMrAZ;ONAS, em Manaus/AM,
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JUSTIFICATIVa

o enfrentamento à violência de gênero passa por ur:Ìa conscientização das nossas crianças e
jovens' Neste sentido, sendo a escola um dos primeiros Lrcais de aprendizagem e convívio social
destas, é salutar a efetivação de práticas pedagógicas que estimulem a reflexão sobre esses temas,
a fim de erradicar a reprodução dessas práticas.

A repressão por si só não basta. A transformação desse cenário passa, necessariamente, pela
educação' Desta forma, a presente iniciativa objetiva contribuir com o processo de combate ao
preconceito historicamente instituído na sociedade, promcvendo o debate crítico sobre a opressão
de gênero no âmbito das escolas da rede pública de ens.ino do Estado d,o Amazonas, podendo
resultar a diminuição dos índices de violência contra a mulher.

Por todo o exposto e por se tratar de uma importrnte contribuição do legisl ativo para a
valoúzaçáo das mulheres, solicito o apoio imprescindível dos dignos pares para a aprovação do
presente projeto de lei.
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