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Dispõe sobre a divulgação da Lei do Minuto
Seguinte na rede de saúde pública, na forma que

especif ca.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. le A rede de saúde pública do Estadr do Amazonas, por meio dos hospitais
integrantes do SUS, deve divulgar a Lei do Minuto Seguinte, mediante afixação de cartaz ou
placa, do direito à assistência emergencial, integral e multidisciplinar para as vítimas de
agressões físicas e psíquicas decorrentes de violência sexual e encaminhamento, se for o caso,
aos serviços de assistência social.

Parágrafo único. O cartaz ou a placa disposto no coput deverá ser afixado em local de fácil
visibilidade com os seguintes dizeres:

"LEI DO MINUTO SEGUINTE - SUA PÊ.LAVRA É LEI

Lei t2.845/2OI3 - Garante o atendimento imediato,
emergencial e integral às vítimas de violência sexual, em
todos os hospitais integrantes da rede do SUS."

Art. 2e As despesas decorrentes da aplicação desta legislação, serão definidas pelo Poder
Executivo quando da regulamentação desta lei, se necessário.

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

Senhores Deputados e Deputadas, a violência sexual e definida pela OMS como "todo ato
sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas; ou ações para
comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio da coerção
por outra pessoa, independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito,
incluindo o lar e o local de trabalho"l.

Nesse toar, a Lei Federal ne L2.845, de 1e de agosto de 2013, considera violência sexual
qualquer forma de atividade sexual não consentida.

Segundo o organismo das Nações Unidas, a corção pode ocorrer de diversas formas e por
meio de diferentes graus de força, intimidação psbológica, extorsão e ameaças. A violência
sexual também pode acontecer se a pessoa não estiv-.r em condições de dar seu consentimento,
em caso de estar sob efeito do álcool e outras drogr, dormindo ou mentalmente incapacitada,
entre outros casos2.

Cabe destacar que a cada minuto, uma pessoa sofre abuso sexual no Brasil. Não bastasse a

dor que esses episódios causam, a ampla maioria das vítimas ainda enfrenta barreiras devido ao
desconhecimento sobre a Lei ne 12.845/2013 e a resistência dos serviços públicos de saúde no
cumprimento desse dispositivo, que garante o direito à assistência emergencial, integral e
multidisciplinar após as agressões.

Segundo o Procurador Regional Substituto dos Direitos do Cidadão em São Paulo, Pedro
Antonio de Oliveira Machado destaca que"É precisctornor conhecido esso lei, que não é nova.
A falto de informoção é um problema tanto parü os vítimos, que se encontram em uma
situação dromótico e ochom que só podem renrrer à polícia, quonto em reloção aos
profissionois do SUS. Ao procurorem unidodes públrcas de saúde após sofrer violêncio sexuol,
muitqs pessoos deixam de receber o trotamento odquado por causa do falta de conhecimento
desses profissionois sobre o que diz o lei"3.

Observa-se que as garantias que a Lei ne L2.845/t3 trouxe não se limitam ao diagnóstico e
ao tratamento emergencial de lesões causadas pelo agressor, pois as vítimas devem ter acesso
ao atendimento completo que inclui o amparo médico, psicológico e social, a administração de
medicamentos contra gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, a coleta de material para a

realização do exame de HlV, a facilitação do registro da ocorrência e o fornecimento de
orientações sobre seus direitos legais e os serviços saritários disponíveis.

De acordo com Gal Barradas, vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de
Publicidade (Abap), a criação do nome "Lei do Minuto Seguinte" baseou-se em dois objetivos:
desenvolvimento de uma campanha didática e inforrrativa e fazer com que ela traga um senso
de urgência. Mas o nome remete não só a essa urgêr,cia, mas também à projeção que o lnstituto

t http://www. leidominutosesuinte.mpf . mp.brl
2 Fonte: http://www.onumulheres.org,br/oreos-tematicos/f im-da-violeFcíq-contro-as-mulheres
3 https://mpf,itlsbrasil.com.brlnoticias/6454194.13/lei-do-minuto-sggu nte-canp_anha-sqbre-direitos-de-vitimas-de-abuso-sexual-
e-la ncada-em-sao-oau lo
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de Pesquisa Econômica Aplicada (lpea) fez a partir das estatísticas de abuso sexual no país. Em
20L6, 49,5 mil casos de estupro foram registrados no Brasil. Estima-se, no entanto, que esse
número represente apenas LO% de todos os crimes desse tipo efetivamente cometidos, já que a
maior parte das vítimas deixa de notificar as autoridades sobre as ocorrências. A partir desses
dados, conclui-se que os casos de violência sexual no país possam chegar a 500 mil por ano,
praticamente um a cada minuto.

O ginecologista André Malavasi, diretor do setor de ginecologia do Hospital Estadual
Pérola Byington, um dos centros de referência na ass stência à mulher, alerta que "A gente luto
contra o tempo. Quando entramos com o medicação no prozo correto, de até 72 horas, temos
eficócio de praticamente 1-00%. Quonto ontes é usodc, maior a eficócia',.

Diante da relevância da iniciativa, conto com o apoio dos ilustres parlamentares para sua
aprovação e posterior remessa ao Excelentíssimo Senhor Governador para sanção.
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