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                        Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legislativo - PLL nº 392/21, de
autoria do Vereador Leonel Radde, que “obriga os condomínios residenciais e comerciais localizados no
Município de Porto Alegre, por meio de seus síndicos ou administradores devidamente constituídos, a
comunicar ao órgão de segurança pública a ocorrência ou o indício de episódios de violência doméstica ou
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou idosos”.

 

                        A referida proposição legislativa pretende obrigar os condomínios residenciais e comerciais
localizados no Município de Porto Alegre a comunicar os órgãos de segurança pública quando houver em
seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência contra mulheres, crianças, adolescentes,
pessoas com deficiência ou idosos. Segundo consta em sua justificativa, o parlamentar indica: "Nas últimas
décadas, o Brasil vem criando uma série de mecanismos com o intuito de prevenir e coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) completou 15 anos
em 2021 e é o principal aparato legal nesse sentido.”. Aponta, ainda, que “Apesar do aumento da
conscientização nos últimos tempos, o Brasil ainda conta com um número significativo de casos de violência
contra a mulher. Só neste ano já se tem registro de 1.173 feminicídios, sendo o equivalente a
aproximadamente um quarto do total dos homicídios dolosos. Autoridades policiais e especialistas na área
são categóricos ao afirmar que a grande maioria dos casos poderiam ter sido evitados caso houvesse,
previamente, uma denúncia do ocorrido.”. 

 

                        Um estudo publicado em Fevereiro deste ano, na revista científica do Reino Unido “The
Lancet”, valendo-se do banco de Dados da OMS, identificou que 27% das mulheres, entre 15 a 49 anos, no
Mundo, já sofreram com violência doméstica. Os pesquisadores alertam que os números devem ser maiores,
já que as estimativas são baseadas nas experiências de mulheres e a questão é estigmatizada. Outro dado
relevante, é que a pesquisa foi realizada com dados anteriores a Pandemia de Corona Vírus.

 

                        No Brasil, estima-se que cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos; o parceiro (marido,
namorado ou ex) é o responsável por mais de 80% dos casos reportados. Segundo dados da OMS, no ano de



2002, cerca de 40% das mulheres em áreas rurais, ou 30% em áreas urbanas, no Brasil, já sofreram algum
tipo de violência doméstica.

 

Em audiência pública promovida na Câmara de Deputados Federais, pela Comissão de Defesa dos Direitos
da Mulher discutiu os resultados da pesquisa "Visível e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil". De
acordo com o estudo, 24,4% das mulheres acima de 16 anos (uma em cada quatro), afirmam ter sofrido
algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses, durante a pandemia de Covid-19. Isso significa
dizer que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano.
Samira Bueno Nunes, diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirmou, nesta audiência, que “a
violência dentro de casa passa de 43% para 49%. 7 em cada 10 casos os autores eram conhecidos, a maior
parte parceiros ou ex-parceiros íntimos".

Assim, identificamos que o caso de violência doméstica é muito sério e mata mulheres diariamente no
Mundo e no Brasil. Não podemos criar um pacto social pelo silêncio e conivência. Não podemos
transparecer, enquanto legisladores, que “tanto faz”, se uma mulher está passando risco, perigo de vida.
Assim, o projeto legislativo busca mais uma alternativa de alcançar uma ajuda às pessoas que estão sob esse
risco.

Desta forma, com base nos argumentos acima expostos, sou de parecer pela aprovação do projeto de lei.

Sala de Reuniões, 01 de agosto de 2022

 

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
02/08/2022, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0420354 e o código CRC C2483FEC.

Referência: Processo nº 208.00245/2021-34 SEI nº 0420354

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 104/22 - CEFOR con�do no doc 0420354 (SEI nº 208.00245/2021-34 – Proc.
nº 0938/2021 - PLL nº 392), de autoria da vereadora Bruna Rodrigues foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota, com votação encerrada em 05 de agosto de 2022, tendo ob�do 02 votos
FAVORÁVEIS 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereador João Bosco Vaz – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

  Vereador Airto Ferronato: NÃO VOTOU

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  NÃO VOTOU

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 05/08/2022, às
14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0422797 e o código CRC 187C50A3.

Referência: Processo nº 208.00245/2021-34 SEI nº 0422797

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

