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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Estes Vereadores requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do
art. 96 do regimento Interno deste Legisla�vo e no parágrafo único do art. 55 da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre, seja encaminhada a seguinte:

 

INDICAÇÃO

 

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue:

A implementação, através de Projeto de Lei do Execu�vo, de Projeto de Lei que prevê a disponibilização
de espaços públicos de acolhimento e abrigamento emergencial às mulheres e seus dependentes, ví�mas
de violência domés�ca e familiar, durante o período do isolamento social em função da pandemia do
COVID19. Neste sen�do, sugerimos o seguinte texto legal para a proposição do referido programa: 

 

Art. 1º O Município de Porto Alegre deverá implementar com urgência a disponibilização de espaços de
acolhimento e abrigamento, para mulheres e seus dependentes, ví�mas de violência domés�ca e
intrafamiliar, enquanto durar o período de quarentena e isolamento social, em virtude da pandemia do
COVID19 e mediante o direito das ví�mas de não serem obrigadas a ficarem em confinamento com o
agressor.

Art. 2º Em caso de não existência de vagas em abrigos, casas de acolhimento ou demais equipamentos
públicos da rede especializada de atendimento às mulheres ví�mas de violência, deverão ser organizados
espaços de acolhimento e abrigamento cole�vos ou individuais, para proteção emergencial das ví�mas
de violência domés�ca e familiar. Podendo inclusive, o poder público fazer uso de vagas em pousadas e
hotéis para resguardar a integridade das mesmas.

Art. 3º A mulher ví�ma de violência domés�ca e familiar, e seus dependentes, quando houver, serão
acolhidas ou abrigadas de acordo com a gravidade do caso: 

I - Em espaços de acolhida cole�vos ou individuais, não sigilosos, quando não es�verem sob risco de
morte. 

II - Em espaços individuais ou cole�vos, sigilosos quando es�verem sob o risco de morte. 

Art. 4º O tempo de permanência da mulher e seus dependentes, quando houver, nos espaços
emergenciais de acolhimento e abrigamento será de até 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, nos casos
em que as ví�mas não es�verem sob risco de morte, de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, nos casos
em que as ví�mas es�verem sob risco de morte, ou ainda, enquanto durar à ameaça à integridade das
ví�mas. 

Art. 5º O Poder Execu�vo poderá regulamentar esta Lei em todos os aspectos necessários à sua efe�va
aplicação. 
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA

 

Pesquisa realizada pelo Tribunal de Jus�ça do Rio Grande do Sul e divulgada em 17 de janeiro de 2022. A
pesquisa aponta que a maioria das mulheres alvo desse �po de crime na Capital é jovem, sem medida
prote�va e com histórico anterior de violência.

Conforme veiculado pelo Jornal Zero Hora que no�ciou a pesquisa, “o estudo indica ainda que quase
metade dessas mulheres já �nha �do medida prote�va anterior contra o mesmo agressor ou outro. Ou
seja, �nham sofrido algum �po de violência domés�ca e buscado ajuda. A mo�vação dos crimes também
foi detalhada pela análise. Os feminicídios na Capital, em sua maioria (69%), foram mo�vados por ciúme
e sen�mento de posse sobre a mulher, em situações nas quais a ví�ma terminou o relacionamento ou
assumiu relação com outra pessoa. Os conflitos familiares e questões com filhos representaram 5% dos
casos e discussões 12%.”

Diante deste cenário alarmante e do aumento dos índices de violência domés�ca e feminicídios durante a
pandemia, torna-se urgente que o Poder Execu�vo tome medidas que possibilitem a abrigagem de
mulheres que se encontrem nesta situação de vulnerabilidade. Por isso, é muito importante a atenção do
Poder Execu�vo para a execução prá�ca desta proposição Indica�va e a ampliação dos espaços de
abrigagem para mulheres em situação de violência domés�ca. 

 

 

VEREADORA DAIANA SANTOS

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 18/01/2022, às
16:48, 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 0331432 e o código CRC 71B67C22.
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