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PROJETO DE LET N" òA\ t9

Instítuí o Dío Estoduol de

Combote co Feminícídío e dó

outnos prrovÍdêncios.

A ASSE,IABLEIÁ

DECRETA:

LEoISLÁTIVÁ DO ESTA.DO DO ÁAAÁZONAS

Árt. 1o. Fíco instituído o Dio Estqduql de Combqte oo Feminicídio, q ser

realizado, onuolmente, no dio 09 de morç0,,

Porógrofo únÍco. A daÍo escolhído porq o Dio Estoduol de Combote oo

Feminicídio, ref ere-se oo diq em gue foí soncionodq o Lei do Feminicídio.

Art. 2o.:No dqto o que se refere o coput deste ortigo, serõo reolizodos

debaÌes, componhos, seminórios, polestros e ouÌrqs otividodes, visondo

conscientizar a populoção sobre o importônciq do combote oo Feminícídio e

às demois formos de violânciq contro o mulher.

Árt. 30. Esto lei enlra em vigor nq doto de suo publícoçõo

PLENÁRIO RUY ARÁúJo
ESTADO DO AMAZONAS, EAA

DÁ ÁS5EMBLEIÁ

Piriheíro Reís

LE6I5LATIVÁ DO

FEVEREIRO DE 2OT9.

Deputodo Dro.
2o Vice dente - PP



Poder Legislotívo
Assembleia Legislafiva do Esfado do Amazonas

êabinefe Deputada Dra. tülayara PinheÍro PeÍs

JU5TIFICATTV A

No ono de 2015 foi soncíonodo o Let Federol no.

13.t04/t5, ptevendo o feminicídio como guolificodoro do crime de homicídio

perpelrado contro q mulher "por rozõo do condiçõo de sexo feminino",
quondo envolve "violânciq doméstico e fomilior" e "menosprezo ou

discriminoçõo ò condição de mulher". A egrégio Lei oindq trqnsformou esse

tipo de ossossinoto em crime hediondo.

De ocordo com dqdos do Fórum Brosileíro de Seguronço

Públicq, o cqdo duos horos, duos mulheres sõo qssossinqdqs no Brqsil, o gue

implico no percentuql de 4,3 norles poro codo grupo de 100 mil pessoos do

sexo feminino.

Segundo, dados esïqtísticos sobre q violâncio contrq q

mulher, no Estodo do Amozonos, em 2071, houve um oumento de 7,4% (sete
virgulo guotro por cento), de mulheres vítimos de homicídios.

Um levonÌornento realizodo, em 2107,pelo Secretqriq
de Seguronço Público do Estodo do Amozoncs (SSP/AM), com bose nos

dqdos do Sistema Inïegrado de Seguronço Públicq (Sisp), oponto gue forom
registrodos 1ó.880 cosos de violâncio doméstico no Estodo, se compqrqdo o

2076, houve umo qumento de L9% (dezenove por cento).

Nos polovros dq Médicq-Psiguiotro, Álessondra Pereira,

ocostumodo o reolizqr consulto de mulheres gue pqssom por experiênciq de

violâncio, no convivâncío com o componheíro:

"A mulher é, otingído de vóriqs formqs,
psicologicomenïe, gerondo boixq qutoestimo,

inseguronço, sintomqs de qnsiedode, síntomos

depressívos, muitos vezes oté insônio e o sensoçõo de

hipervigilâncio, onde q pessoq f ico sempre de

sobressqlto. Porgue ela quer ogrodor e sobe que se

fizer olgumo coiso gue nõo sejo benvindo poro o
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porceiro, componheiro, morido ou nomorqdo, ela é,

punído de olgumo formo. Mesmo gue não sejo

f isicqmente, ela vai receber umo retolioçõo psicoló9ico.

Umo coiso que ficq muito evidenïe é a guestõo do

culpo".

Ádemois, estqtísticos comprovom gue o Amozonos é o
3o (terceiro) Estodo, com mqior feminicídio, o codo 100 mil mulheres. Esse é

um dos indicodores opontodos por levqntomento do Conselho Nqcionol de

Justiço (CNJ).

De ocordo com este senso, em ?O!7, em Ìodo o Brosil,

os tribunqis estoduqís movimentorom 13.825 cosos de feminicídio, tendo

boixodo 3.039 processos, restondo pendentes, ao finql do ono, 10.786

processos. A guontidqde de senfenços proferidos foi 4.829, em cqsos de

feminicídio no poís.

DesÌorte, estondo o violênciq contro o mulher orroigodo

no sociedode, desde o suo subjugoçõo, até o foto desto ser morto por

guestões d;,e gènero (o feminicídio ,é, a último ínstâncio do controle do

mulher: o controle do vidq e do morte), é importonte gue, porq olém do

existâncio do Lei supromencionodo (incontestavelmente eficoz) gue gorontiu

o endurecimento do puniçõo oos sgressores, sejom criqdos meconismos de

divulgoçõo e conscíentizoçõo do sociedode sobre o temo.

Nessq ordem, o intento des'fe Projeto de Lei é garontir

um dio de luto, quereúna o Poder Público eosociedode Civil, no combote à

violâncio e ossossinqto como motivoçõo de gê,nero.
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ESTADO DO AA,\AZONÁS, EM A,\Á

A LEGTSLATÏVÁ DO

FEVEREIRO DE 2OI9

Deputodo Dro. PÍnheíro Reís

2o Vice Presidente - PP


