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PROJETO DE LEI  
                                                                              

Autoriza regime especial de atendimento, para fins de renda e emprego, às mulheres vítimas de violência conjugal.
 
Art. 1º Estabelece regime de assistência especial, no âmbito dos Órgãos públicos do Governo de Santa Catarina ligados aos programas de geração de emprego e renda, às mulheres vítimas de violência conjugal no seu ambiente familiar, com dificuldades de inserção no mercado de trabalho.
§ 1º Caracteriza-se como violência conjugal, para os efeitos da presente Lei, as mulheres submetidas aos maus tratos como: espancamento físico, opressão moral e psicológica, cárcere privado e estupro, praticados pelos maridos ou companheiros.
§ 2º Os casos supra mencionados deverão ser comprovados através de boletins de ocorrências das Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres e certidão de acompanhamento psicológico por parte de entidades públicas assistenciais ou organizações não governamentais de notória participação nas causas em defesa da mulher, ou outros documentos especificados em normas regulamentares.
Art. 2º Fica o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, assim como seus sucedâneos, autorizado a atender as mulheres identificadas no Art. 1º, com as seguintes cotas de prioridades:
I - destacar até 20% (vinte por cento) das vagas anuais para cursos de capacitação e qualificação profissional sob sua administração, ou das instituições de treinamento conveniadas;
II- destinar até 20% (vinte por cento) dos encaminhamentos mensais, para as vagas de empregos formais, oferecidas pelas empresas;
III - dar assistência direta, ou através de consultorias especializadas conveniadas, na montagem de micro-negócios formais ou informais.
Art. 3º O Estado, através do Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, após o início da sua vigência.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.



                        Sala das Sessões, em                






Deputado Marcos Vieira
Líder da Bancada do PSDB






























JUSTIFICATIVA


No ano de 2002 um levantamento realizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher apontou que naquele ano 326.693 queixas de violência contra mulheres foram registradas em todo o país. Deste total, apenas 26.127 - menos de 10% - chegaram à justiça. Segundo estes registros, 78% dos agressores nestes casos são os próprios maridos ou companheiros das vítimas. 

Outro dado relevante é o fato de que parte significativa das denúncias são apresentadas não pelas próprias vítimas, mas por vizinhos ou parentes. 
Este conjunto de informações nos permite inferir que a mulher que é brutalizada dentro de seu espaço familiar sofre duplamente quando ocorre a agressão: em primeiro lugar, com própria violência física e psicológica - que em muitos casos estende-se também a seus filhos -, e sofre ainda o peso da dominação econômica em relação ao seu algoz que é, na grande maioria dos casos, um fator concreto. 

Tal situação gera uma absoluta submissão a um cotidiano de violência a qual a mulher se vê materialmente impedida de romper. O fato de que uma parte significativa das vítimas nem mesmo seja agente da denúncia, corrobora a inferência de que o medo tanto de gerar mais violência, quanto de não conseguir sustentar materialmente a si e à sua prole é o sentimento que imobiliza muitas destas mulheres a agirem no sentido de romper o ciclo de violência a que estão expostas.
 
                        A propositura aqui apresentada visa a criação de um instrumento para que mulheres fluminenses vítimas de violência possam romper o seu cotidiano de submissão à violência. Partimos da premissa de que, tendo uma forma de subsistência garantida, as cidadãs de nosso Estado que se encontrem na situação acima descrita, encontrarão a força e o respaldo necessário para dar às suas vidas um novo rumo, descolando-se da situação degradante em que vivem. 

Acreditamos ainda que a possibilidade de verem-se inseridas no mercado de trabalho dará a estas mulheres a motivação necessária para que denunciem seus repressores e ajam, com mais confiança, no sentido de construir uma nova realidade de vida para si e seus filhos.
 



Segundo o jornal mensal da associação dos magistrados catarinenses o primeiro passo, dizem os especialistas, é denunciar. Eis  o texto:


Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas o que fazer quando a briga vai além da mera discussão verbal e resulta em agressão física contra o sexo feminino?
Geralmente nada: no Brasil, segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo, mais de 50% das mulheres agredidas por maridos ou namorados procuram manter o
caso em segredo. Os motivos são muitos. Medo, vergonha,esperança de que a violência não volte a ocorrer – motivos pessoais. 
Duas das razões, porém, chegam ao âmbito do Estado. A primeira é um problema sócio-econômico: muitas das mulheres agredidas dependem financeiramente do marido, e, portanto, não podem se sustentar sozinhas.
A segunda é complementar à primeira. Grande parte das vítimas simplesmente acredita que não tem o amparo do governo. Caso denunciassem, não teriam onde ficar a não ser em casa, onde estariam à mercê do companheiro. Além disso, elas em geral não acham que o denunciado será julgado e condenado.
Nos últimos anos, a força dos movimentos organizados das mulheres e a criação de delegacias específicas de proteção à mulher vêm estimulando avanços no combate à violência, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Para deixar essas questões mais claras para a população, “O Judiciário” preparou reportagem especial sobre o problema em Santa Catarina. Por meio de pesquisas e do depoimento de juízes, advogados, psicólogos, representantes de ONGs e mulheres que sofreram agressão, chegou-se a causas e soluções da violência – e às alternativas que o Estado oferece às vítimas.
 fonte: Jornal mensal da associação catarinense dos magistrados, ano I, nº 3 – julho de 2006)

Da mesma forma, em pesquisa realizada pelo IBOPE, em 2006, chegou-se aos seguintes números:

 Pesquisas Ibope / Instituto Patrícia Galvão (2004 e 2006)
SET. 2004
MAI. 2006
Amostras totais
(2.002)
(2.002)
 
%
%
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM CASA
50
55
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER FORA DE CASA/ ASSÉDIO SEXUAL
36
40



                       





   Por tudo que acima expusemos, e confiantes de que os parlamentares desta egrégia Casa de Leis certamente sensibilizar-se-ão com esta questão, convidamos todos a trabalharem unidos para que, o quanto antes, aprovemos o presente projeto.




Deputado Marcos Vieira
Líder da Bancada do PSDB





