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PROJETO DE LEI N' 5T6 NOlg

..DISPOE SOBF.E A GARANTIA DE
ATENDIMENTO PREFERENCIAL, AS VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA SEXUAL, JUNTO À AUTORIDADE
POLIGIAL, AO MINSTÉRIO PUBLICO E À
DEFENSORIA PUBLICA, NO ESTADO DO
AMAZONAS, E DÁ DUTRAS PROVIDÊNCIAS.''

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. Fica garantido atendimento preferenciel, às vítimas de violência sexual,
junto à autoridade policial, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, no
Estado do Amazonas.

Art. 20. Considera-se violência sexual, para= os efeitos desta Lei, qualquer
forma de atividade sexual não consentida.

Art. 30. Compete ao Poder Executivo do EEtado, regulamentar a aplicação
desta Lei.

Art.40. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO DO AMAZONAS, EM
MANAUS, 20 DE AGOSTO DE 2019.

Dra. Mayara Pin tno ts
Deputada-PP

2a Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

A violência sexual consis:e em grave problema de saúde
pública, além de séria violação da dign dade humana e de direitos
fundamentais no Estado Democrático de Direito. E inegável que práticas dessa
natureza atingem sobretudo mulheres, causando danos físicos, psicológicos e
mesmo reprodutivos irreparáveis.

Os dados relativos ao tema são alarmantes. Em recente
pesquisa, divulgada no dia 21 de setembro de 2016, o instituto Datafolha
revelou que 30% dos entrevistados concordave com a afirmação "A mulher que
usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada". A atribuição de
culpa à vítima reforça a violência de gênero, o que contribui para inviabilizar o
desenvolvimento de políticas destinadas, não só ao combate as causas que
levam a violência contra a mulher, como tamhÉm o atendimento adequado as
vítimas,

A mesma pesquisa informa que 85o/o das mulheres
entrevistadas têm medo de serem estupradas. Na região Nordeste, o índice
chega a 90o/o.

Em relação ao tema, o Estado brasileiro comprometeu-se
a combater toda a form:a de violência contra a rnulher por ocasião da ratificação
e promulgação da convenção de Belem do Pará - para prevenir, punir e
erradicar a violência contra a mulher. Entre oufas obrigaçÕes a que se sujeitou
o Brasil, constam o estabelecimento de prrcedimentos jurídicos justos e
eficazes para a mulher sujeita a violência e de mecanismos judiciais e
administrativos necessários para assegurar a reparação do dano e
compensação.

lmportante passo rumo à proteção dos direitos das
mulheres foi a promulgação da Lei n o 11.34c', de 7 de agosto de 2006 - Lei
Maria da Penha, que "dispõe sobre medidas de proteção à mulher em situação
de violência doméstica", o que abrange, entre eutras coisas, a violência sexual
(art. 70 lll),

O projeto de lei, ora propDsto, tem por finalidade criar um
mecanismo garantidor de prioridade, a fim de conferir às vítimas de violência
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sexual, atendimento preferencial junto a aúoridade policial, ao Ministério
Público e à Defensoria Pública, em relaçãD aos serviços de assistência
judiciária, no Estado do Amazonas.

Portanto, é de relevante significativo social uma lei que
reforce a rede de atendimento aos casos de violência sexual, de modo a
garantir, às vítimas, o conhecimento de seus direitos e adequada resposta
estatal no tratamento da questão. Daí, a certeza de contarmos com o apoio dos
Nobres Pares desta Augusta Casa Legislativa, na aprovação desta Propositura.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MANAUS, 20 DE AGOSTO DE 2019.

DO AMAZONAS, EM

Dra. Mayara Pin rD
Deputada-PP

2a Vice Presidente
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