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LEI N'. I.889 DE 13 DE MAIO DE 2019.

"Dispõe sobre a Campanha Permanente de Combate

ao Machismo e Valorização das Mulheres na rede

pública municipal de ensino de Jaciara - Mato

Grosso"

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUIJABAR GALVTN MOHAMMAD' no uso de suas

atribuiçôes legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte lei

Art. l' Fica instituída a Campanha Permanente de Combate ao Machismo e

ValorizaçãodasMulheresnoâmbitodaredepúblicamunicipaldeensinodeJaciara.Mato
Grosso.

Parágrafoúnico:ParaaimplementaçãodestaCampanha'cadaunidadeescolarcriará

uma equipe multidisciplinar, a qual contará com a participação de docentes' alunos' pais e

voluntri'rios,nopropósitodepromoveratividadesdidáticas,informativas,deorientaçãoe
conscientização sobre os direitos das mulheres, bem como estimular o combate ao machismo'

Art. 2' São objetivos da Campanha Permanente de Combate ao Machismo e

Valorização das Mulheres:

I - prevenir e combater a reprodução do machismo nas escolas da rede pública

municipal de ensino;

II - capacitar docentes e equipe pedagógic a para realizaçáo das ações de discussão e

combate ao machismo;

III - incluir, no Regimento Escolar, regras normativas que coíbam a práticâ do

machismo;

IV-desenvolvercampaúaseducativas,informativasedeconscientizaçãoaolongodo
ano letivo, as quais envolvam a valorização das mulheres e o combate à opressão sofrida pelas

mesmas;

r:-r-
! L.itiJ
Êra I
RU8

JACIARA
GOVllrlo MUNrc!rrI ot

.rEíl
ffi& coHírurroo ul{r !ov^ HrsrÔÍ^

Página 1de 3
wwwiaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

V - integrar a comunidade, as organizações da sociedade civil e os meios de

comunicação nas ações multidisciplinares de combate ao machismo, à desigualdade de gênero e

à opressão sofrida pelas mulheres;

VI - reprimir atos de agÍessão' discriminação, humilhação, diferenciação, a partir da

perspectiva de gênero, e qualquer outro comportamento de intimidação, constrangimento ou

violência contra as mulheres;

VII - realizar debates e reflexões a respeito do temq com ensinamentos que busquem a

compreensão acerca dos problemas gerados pelas práticas machistas;

VIII - promover reflexões que revisem o papel historicâmente destinado à mulher'

estimulandoaexpansãodesualiberdadeeaigualdadededireitosentreosgêneros.

Art.3.Competeàunidadeescolardaredepúblicamunicipaldeensinoaaprovaçãode
um plano de ações, incluindo a semana de combate à opressão de gênero e valorização das

,ulh"rer, no âmbito de seu calendário de atividades escolares' com o objetivo de efetivar as

medidas previstas na Campanha Permanente de Combate ao Machismo e Valorização das

Mulheres.

Parágrafo único: A semana de combate à opressão de gênero e valorização das

mulherescoincidin!namedidadopossível,comoDiaMundialdeCombateàViolênciaContra
a Mulher, celebrado no dia 25 de novembro de cada ano'

Art.4.-oChefedoPoderExecutivoMunicipalregulamentaráestaLeiporDecretono
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação'

Art.5" - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta da verba

orçamentáÍia PróPria.

AÍ. 6" - Esta Lei enra em vigor na data de sua publicaçào'

GABINETE DO PREFEITO MLTNICIPAL EM I3 DE MAIO DE 2OI9

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MLJNICTP AL - 201'l a2020 '
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DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Mensagem do Projeto de Lei no 19, de 08 abril de 20'19'

"Campanha Permanente de Combate ao Machismo e Valorização das
Mulheres na rede pública municipal de ensino de Jaciara- Mato Grosso"

Desta forma percorrendo as escolas municipais com uma palestra sobre

o empoderamento feminino e o combate ao machismo, afirma que toda forma

de violência precisa ser combatida e que isso deve acontecer desde cedo e em

todos os ambientes Possiveis.

A questão do machismo que culmina na violência contra a mulher é

cultural e passa de pai para filho como se fosse normal tratar a mulher como

um ser inferior, menos capaz, sem voz ativa e com menos direitos. lsso tem

que ser combatido no ambiente familiar e no escolar também'

AleiprevêtambémqueasescolasdeveminstituiraSemanadecombate
à opressão de gênero e valorização das mulheres, na medida do possível,

coincidindo, na medida do possível com o Dia Mundial de combate à violência

Contra a Mulher, celebrado no dia 25 de novembro de cada ano'
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PÀRECIDA MARTINS DA COSTA
VEREADORA TUCA

EDILAINE A

GABINETE DA VEREADORA

JACIARA, 04 DE ABRIL DE 2019
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O Projeto de Lei prevê que para a implementação desta Campanha, que

cada unidade escolar criará uma equipe multidisciplinar, que contará com a

participação de docentes, alunos, pais e voluntários' com o propÓsito de

promover atividades didáticas, informativas, de orientação e conscientização

sobre os direitos das mulheres, bem como estimular o combate ao machismo.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Projeto de LEI No't9, de 08 de abril de 2019.

"Dispõe sobre a Campanha Permanente
de Combate ao Machismo e Valorização
das Mulheres na rede pública municipal
de ensino de Jaciara - Mato Grosso"

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN

MOHAMMAD, no uso de suas atribuiçóes legais, FAZ SABER que a Câmara

Municipal de Jaciara aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Fica instituída a Campanha Permanente de Combate ao

Machismo e Valorização das Mulheres no âmbito da rede pública municipal de

ensino de Jaciara - Mato Grosso.

Parágrafo único: Para a implementação desta Campanha, cada

unidade escolar criará uma equipe multidisciplinar, a qual contará com a
participação de docentes, alunos, pais e voluntários, no propósito de promover

atividades didáticas, informativas, de orientaçáo e conscientização sobre os

direitos das mulheres, bem cqmo estimular o combate ao machismo.

Art. 20 Sáo objetivos da Campanha Permanente de Combate ao

Machismo e Valorização das Mulheres:

| - prevenir e combater a reprodução do machismo nas escolas da rede

pública municipal de ensino;

ll - capacitar docentes e equipe pedagógica para realizaçáo das açóes

de discussão e combate ao machismo;

lll - incluir, no Regimento Escolar, regras normativas que coíbam a

prática do machismo;

lV - desenvolver campanhas educativas' informativas e de

conscientização ao longo do ano letivo, as quais envolvam a valorização das

mulheres e o combate à opressão sofrida pelas mesmas;

V - integrar a comunidade, as organizaçÔes da sociedade civil e os

meios de comunicação nas açÕes multidisciplinares de combate ao machismo,

à desigualdade de gênero e à opressão sofrida pelas mulheres;
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

Vl - reprimir atos de agressão, discriminação, humilhação, diferenciação,

a partir da perspectiva de gênero, e qualquer outro comportamento de

intimidação, constrangimento ou violência contra as mulheres;

Vll - realizar debates e reflexÕes a respeito do tema, com ensinamentos

que busquem a compreensão acerca dos problemas gerados pelas práticas

machistas;

vlll - promover reflexÕes que revisem o papel historicamente destinado

à mulher, estimulando a expansão de sua liberdade e a igualdade de direitos

entre os gêneros.

Art.3oCompeteàunidadeescolardaredepúblicamunicipaldeensino
a aprovação de um plano de açÕes, incluindo a semana de combate à

opressáo de gênero e valorizaçáo das mulheres, no âmbito de seu calendário

de atividades escolares, com o objetivo de efetivar as medidas previstas na

CampanhaPermanentedeCombateaoMachismoeValorizaçãodas
Mulheres.

Parágrafo único: A semana de combate à opressão de gênero e

valorização das mulheres coincidirá, na medida do possível, com o Dia Mundial

de ComLate à Violência Contra a Mulher, celebrado no dia 25 de novembro de

cada ano.

Art.40-oChefedoPoderExecutivoMunicipalregulamentaráestaLei
porDecretonoprazode30(trinta)dias,contadosdadatadesuapublicaçáo.

Art.5o.AsdespesascomaexecuçãodapresenteLeicorrerãopor
conta da verba orçamentária própria.

Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo'

VEREADORA TUCA
,,Ê1fu^linw*^kDAcosrA

GABINETE DA VEREADORA

JACIARA, 04 DE ABRIL DE 2019
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

pnnrcrR l u RÍotc o o 43 I 2019.

PRO.IETO DE LEI N9 19/2019, DISPÕE SOBRE A CAMPANHA

PERMANENTE DE coMBATE Ao MAcHlsMo E vALoRlzAçÃo DAs

MULHEREs NA REDE púgLtcl lúul,ltctplr DE ENslNo DE JACIARA/MT.

ReuróRto

O Projeto de Lei autoriza a instituição de campanha permanente de

combate ao machismo e valorização das mulheres na rede pública municipal de ensino'

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa

a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁTISE JURÍDICA

NoquedizcomalegalidadedoProjetodeLei,verifica-sequeainiciativa

do mesmo encontra amparo Iegal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição Federal'

competindo ao Munlcípio legislar sobre assuntos de interesse local'

Art.30. ComPete aos MunicíPios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Além do mais, a matéria tratada no presente Projeto de Lei pode iniciar-

se no Legislativo, pois não pretende-se criar ou alterar a estrutura ou a atribuição de Órgãos da

Administração Pública local, apenas institui campanha (programa) iunto as escolas municipais,
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cÂrunnn MUNtcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

situação esta que não altera e nem modifica os planos pedagógicos de ensino no município e

muito menos onera os cofres públicos.

Saliente-se que por ocasião do julgamento da Repercussão Geral no

Recurso Extraordinário com Agravo, processo ns 878.91l/RJ, pelo STF, cujo relator foi o

Ministro Gilmar Mendes, ficou consignado que lei que não cria ou altera a estrutura ou a

atribuição de órgãos da administração pública não padece de vício de inconstituciona lid a de.

"o supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as

hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art.61

da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo.

Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional,

para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da

Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Êxecutivo.

Nesse sentido, clto o julgamento da 
^Ol 

2.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/

acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dl 10.11.2006; da ADl2.072, Rel. Min. Cármen

Lúcia, Tribunal Pleno, 0le 2.3.2015; e da ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, Dle 215.8.2008,

este último assim ementado, no que interessa:

AçÃo DTRETA DE tNcoNsriructoNAuDADE. ARTtGos le,2e E 3e DA LEt N. 50,

DE 25 DE MAIO DE 2,004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TEsÍE DE MATERNIDADE

E PATERNtoADE. REALTZAçÃo GRATUTTA. EFETtvAçÃo Do DrRElro À

AsstsrÊNctA .,uDtctÁRtA. LEt DE tNtctATtvA pARLAMENTAR euE cRtA DEspEsA

pARA o EsrADo-MEMBRo. ALEGAçÃo DE lNcoNsrructoNAL|DADE FoRMAL

NÃo AcoLHlDA. (...) 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada

não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não

procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá

ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa

parlamentar estão previstas, em numerus clousus, no artigo 61 da Constituição

do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública,

\
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cÂunnR MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

notadamente no que se refere a servidores e órgãos do poder Executivo.

Precedentes.

Assim, somente nas hipóteses previstas no art.61, § 19, da Constituição, ou

seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao poder Executivo,

é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa.

Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa referente à organização

administrativa, que esta Corte já pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de

lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art.61, § 1e, , b, da

Constituição, somente se aplica aos Territórios federais (ADt 2.447, Rel. Min. Joaquim

Barbosa,

Tribunal Pleno, 0Je 4.12.2009).

No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação

de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a

estrutura ou a atribuição de órgãos da Administíação Pública local nem trata do regime

jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de

inconstitucionâlidade formal na legislação impugnada".

Ressalta-se que o presente Projeto de Lei, trata apenas de linhas que

podemos denominar de programáticas, ou seja, que apontam para um caminho a ser seguido,

cabendo ao Poder Executivo a discricionariedade de implantá-los ou não, como se nota no

a rtigo 4s do projeto.

Cumpre dizer ainda, que o Projeto de Lei se limita apenas a rede pública

de ensino municipal, como se vê de seus artigos, não atingindo desta forma os

esta belecimentos de ensino de competência de outros entes da federação, fato que se

ocorresse poderia gerar invasão de competência, o que não é o caso do presente projeto.

\Rua Jurucê. 1301- Centro - CEP 78820-000 - Jâciãra/MT - Fone: (66)3451-7350 - Fax: (66)3461-7373 -5ite
www.camaÍaiaciara.mt.gov, br
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Desta maneira, como apenas se pretende implantar programa de

campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres na rede pública

municipal de ensino, não se vislumbra nenhum vício de iniciativa.
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cÂunRn MUNIcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Por fim, deve ser salientado que o parágrafo único do artigo 3e não

invade a atribuição do executivo, pois a abordagem pretendida pelo dito dispositivo apenas

recomenda que a campanha seja promovida na data estipulada, sob pena de invasão das

competências pedagógicas de cada escola, o que somente poder ser regulado pelo executivo.

Portanto, não há óbices quanto à legalidade do Projeto de Lei em análise.

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Projeto

de Lei.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimentais vige ntes.

\\
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O mesmo se diz em relação aos estabelecimentos privados de ensino,

visto que a Constituição Federal estabeleceu os parâmetros legais sobre o assunto, primeiro

limitando a competência legislativa municipal às matérias de interesse estritamente local e à

suplementação da legislação federal e da estadual, no que couber, e segundo restringindo a

interferência da Administração Pública na ordem econômica, reduzindo-a a sua fiscalização,

incentivo e planejamento.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar



ESTADO DE MATO GROSSO
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o pa recer.

Jaciara/MT,30 de abrilde 2019.

RuaJurucé, 1301-Centro-CEP78820-000-lacia.à/MT-Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461,7373-Site
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuanA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7!4, de 15 de outubro de 98)

corurssÃo DE CONSTITUIÇA O DE JUSTIçA E REDACAO

PROJETO LEI N.9 19, DE 08 DE ABRIL DE 2019.

PODER LEGISLATIVO

nruróRto

r- rxpostcÃo on vnrÉRtn EM ExAME

É submetido a comissão o Pro.ieto de Lei acima especificado, que "Dispõe sobre a

campanha permanente de combate ao machismo e valorização das melhores na rede pública

municipal de ensino de Jaciara".

il - coNcLUSÕ ES DO RELATOR

A matéria visa alterar a cultura do machismo impregnado na sociedade ,iaciarense com a

inserção de uma campanha permanente para combatê-lo e buscando a valorização das mulheres

no âmbito da rede pública municipal de ensino de nossa cidade'

Desta forma concluo pela emissão de PARECER FAVORAVEL a matéria do presente Pro.leto

de Lei.

São as conclusões

\'\C] a -5
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO TÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA.'ÚNIOR

JACTARA(MT),02 DE MAIO DE 2019'
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNTctPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.9 19, DE 08 DE ABRIL DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

III- DECISAO DA COMISSAO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reunida nesta data infra, após a apreciação
do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pe la Ordem

VOTOS:

Reitera o voto:

§Y§ ( '.-:
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

VEREADOR TIAGO PE EIRA DOS SANTOS

Membro Suplente da Comissão de onstitu ição, Justiça e Redação

VEREADO NDO JORGE DE SOUZA

Secretá rio da Comissão stitu ição, Justiça e Redação
LEs FE

RUB

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACTARA(MT),02 DE MA|O DE 2019
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuanA MUNtcTPAL DE JAcIARA
PalácÍo lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

PARECER:

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão unânime dos membros
da Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emitem
PARECER FAVORÁVEL a matéria do presente projeto de Lei.

§\fr c '\
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Co tu i ção, J ustiça e Redação

VEREADOR TIAGO PE IRA DOS SANTOS
Membro Suplente da Comissão de o n stitu ição, J ustiça e Redação

VEREADOR

PLENÁRIo FÉLIX PEREIRA or aLrurloa IÚIJIoR
JACTARA(MT),02 DE MA|O DE 2019

NDO JORGE DE SOUZA

t itu ição, Justiça e Redação

E/í
FLS

ES FE

FU8

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N.9 19, DE 08 DE ABRIL DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

Secretário da Comissão

1t,(
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