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Altera a Lei ns 309, de 23 de Dezembro de
20L5, que "DISPÕE sobre a obrigatoriedade
de vagas nas escolas para crianças e

adolescentes, cujas mães encontram-se em
situação de violência domestica e/ou familiar
no Estado do Amazonas".

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls A ementa da lei ne 309, de 23 de Dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"DISPÕE sobre a obrigatoriedade de vagas nas escolas e creches para crianças e
adolescentes, em idade compatível, cujas mães encontram-se em situação de
violência doméstica e/ou familiar no Estado do Amazonas,"

Art. 2s O art. Le da Lei ne 309, de 23 de Dezembro de 20L5, passa a vigorar com a seguinte
red a ção:

"Art'l-e. Fica garantida a prioridade de vagas nas escolas e creches para crianças e
adolescentes em idade compatível, cujas mães ou responsáveis legais encontram-se
em situação de violência doméstica e/ou familiar, de natureza física e/ou sexual, no
âmbito do Estado do Amazonas, nos termos da Lei Federal n. 11.340, de 7 de agosto
de 2006, e que mudaram de domicílio, a fim de garantir-lhes segurança e condições
de recomeço de vida educacional.

"(NR)

Art. 3s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Senhores Deputados e Deputadas, trata-se de propositura que pretende alterar a Lei ne 309,
de 23 de Dezembro de 2o!5, que "DlSPÕE sobre a obrigatoriedade de vagas nas escolas para
crianças e adolescentes, cujas mães encontram-se em situação de violência domestica e/ou
familiar no Estado do Amazonas,,.

Sobre o tema, ressalta-se ainda que as crianças que sofrem da violência doméstica, ou que
provêm de lugares onde ocorre tal violência trazem consigo traumas e regras de comportamento
marcado pela revolta e pela mesma violência, trauma que as acompanha pelo resto da vida.

Diante disto, é necessário políticas públicas efetivas que garantam a redução da violência
contra a mulher e seus dependentes, bem como mecanismos que permitam o rompimento do
ciclo de violência com seus agressores. Dessa forma, o direito à educação é um direito fundamental
e deve ser garantido às vítimas de violência doméstica e familiar e a seus dependentes vulneráveis,

o projeto de lei apresentado tem o objetivo de garantir que a mulher vítima de violência
doméstica e seus dependentes possam se matricular independentemente da mudança repentina
para outro domicílio por conta da violência cometida, evitando assim a evasão escolar e a
perpetuação da situação de vulnerabilidade da família com essa mudança. A alteração na presente
lei pretende incluir não somente o âmbito escolar do adolescente, mas ao abranger crianças e
adolescentes em seu bojo, ela também pretende abarcar a creche para que se tenha esse direito
constituído às crianças em seu nível inicial de idade.

Porfim, torna-se possível a legislação suplementaracerca de educação, pois cabe ao Estado
suplementar essa legislação, nos termos do art, 24,|x da Constituição Federal. Assim, conto com
a colaboração dos nobres parlamentares para a aprovação da presente propositura.
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