
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO

PROJETO DE LEI N' I 2 LIZOTS

AUTORA: DEPUTADA ESTADUAL ALESSANDRA CAMPÊLO

Dispõe sobre o direito a filhos e/ou dependentes

legais de mulheres vítimas de violência doméstica

de preferência na transferência institucional na

rede pública e particular de ensino do Estado do

Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1". Fica estipulado o direito a filhos e/ou dependentes legais de mulheres

vítimas de violência doméstica de preferência na transferência institucional na rede pública e

particular de ensino do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. Os efeitos desta Lei alcançarão, ainda, crianças e adolescentes

que por si só sejam vítimas de violência domestica.

Art, 2". Para ter o direito de preferência na transferôncia institucional prevista

nesta Lei, a mulher vítima de violência doméstica deverá apresentar copia do boletim de

ocorrência (8.O.) ou cópia da decisão judicial que conceda medida preventiva, nos termos do

art.22, da Lei Federal no. I L34012006.

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus/AM , 14 de março de 2019.
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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO

JUSTIFICATIVA

A violência domestica no Brasil tem níveis alarmantes, sendo uma das principais

manifestações do preconceito de gênero. A mulher vítima desse tipo de violência enfrenta

uma série de problemas, desde a denúncia até a superação do trauma.

Um dos grandes problemas nesse processo é a necessidade que muitas vezes as

mulheres têm de, mesmo sem condições psicológicas ou financeiras, reconstruir suas vidas e

de seus filhos, estes profundamente prejudicados pela violência ocorrida no seio familiar.

Cabe ao Poder Público a elaboração de políticas públicas que diminuam as

barreiras enfrentadas pelas mulheres, auxiliando nesse momento tão delicado.

As mulheres vítimas de violência doméstica tendem a sair de sua região, bairro ou

cidade de origem, a fim de se afastarem do agressor e deixarem de estar em situação de risco

e, com isso, as crianças acabam perdendo a vaga na escola onde está matriculada, ficando

sujeitas inclusive a perda do ano letivo.

Desse modo, é de extrema importância a aprovação deste projeto, como forma de

manter a frequência escolar de crianças e adolescentes em situação de violência.

Assim, considerando a relevância da temática e a atualidade das manifestações

das mulheres nesse sentido, apresentamos este projeto para aprovação dos nobres pares a fim

de garantir a implementação efrçaz das políticas públicas para mulheres no Estado do

Amazonas.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus/AM , 14 de fevereiro de 2019.
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