
CONSTBUINOO UMA NOVA HISTÓRIA

Lif,I N' 1.773 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

DISPÔE DE AÇOES SOCIOEDUCATIVAS
LEGISLATIVO MUNICIPAL NA REDE PÚBLICA
ENSINO DAS ESCOLAS MT'NICIPAIS, VISANDO
PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES.
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Eu, prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso.

Faço saber que a Câmara dos Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.2"- As ações terão como objetivo a conscientização e o combâte de todas as formas de violência e

discriminação contra as mulheres, promovendo campanhas informativas, através de material impresso,

seminários, palestras e exposições de painéis alusivos.

Art.3"- Fica intuído o mês de novembro como mês de conscientização e prevenção da violência contra

as mulheres.

Art.4'- O poder Legislativo deve preferencialmente buscar parcerias com entidades com histórico na

ampliação dos direitos da mulher.

Art.5'- Estâ Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
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Art.l"- O Poder Legislativo Municipal poderá promover na Câmara Municipal, ações socioeducativas e

preventivas no combate à violência contra as mulheres.

tlll

SILVA

e Finanças - Portaria n'. 173/2017

EI Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 
,].075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó. 34ó1-7900
www. joc io ro. mi.gov br



ESTADO DE MATO GBOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUU{OO UMA NOVÂ HISÍÓRIA

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.

ABDULJ MOHAMMAD

Prefeito Municipalrc
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de '15 de outubro de g8)

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Tenho a honra de apresentar este projeto de lei que visa debater

com a sociedade sobre a violência cometida contra as mulheres em todas as

suas formas.

Visa prlncipalmente adotar medidas socioeducativas do Legislativo

Municipal na rede pública de ensino municipal para conscientizar e prevenir esta

prática tão desonrosa.

GABINETE DO VEREADOR.

JACIARA, L0l0\l20t7
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RODRIGO FRANCISCO

Vereador Autor.
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Vereadora
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MENSAGEM AO PRO]ETO DE LEI NO 16 DE 10 DE AGOSTO DE2OI7,



ESTADO DE MATO GROSSO

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

PRO]ETO DE LEI NO 16, DE 10 DE AGOSTO DE2OI7,

DtsPÕE DE nçÔeS SOCTOEOUCATTVAS DO LEGTSLATTVO

MUNICIPAL NA REDE PÚELICE DE ENSINO DAS ESCOLAS

MUNtCtPAtS, VTSANDO e enrVeruçÃO OE VtOLÊruCtn

CONTRA MULHERES.

Eu, prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso.

Faço saber que a Câmara dos Vereadores aprova e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art.2o- As ações terão como objetivo a conscientização e o combate de todas
as formas de violência e discriminação contra as mulheres, promovendo
campanhas informativas, através de material impresso, seminários, palestras e

exposições de painéis aluslvos.

Art.3o- Fica intuÍdo o mês de novembro como mês de conscientização e
prevenção da violência contra as mulheres.

Art.4o- O poder Legislativo deve preferencialmente buscar parcerias com
entidades com histórico na ampliação dos direitos da mulher.

Aít. 50- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas
as disposições em contrário.

GABINETE DO VEREADOR.
JACTARA, t010812077
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Vereador Autor
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Vereadora
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Art.lo- O Poder Legislativo Municipal poderá promover na Câmara Municipal,
ações socioeducativas e preventivas no combate à violência contra as mulheres.



ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

coMtSSÃo DE coNSTIT U tÇÃ o. JUSTtcAE REDACÃo

llglEIO-DE LEt N." í6, DE 10 DE AGoSro DE2017.PODER LEGISLATIVO
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VEREA NDERLEI SI A OLIVEIRA
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SALA DAS COMISSÔES
JACTARA(MT), 19 DE SETEMBRO DE 20.t7.
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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)
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Pela Ordem:

PROJETO DE LEI N.O í6, DE ,tO DE AGOSTO OE,2017.
PODER LEGISLATIVO

ilr- DECTSÃo DA COMTSSÃO

A Comissáo de constituíçáo, Justiça púbrica reunrda nesta data inÍra, apósa apreciaçáo do Reratório eraboiado p"ro i,àur" Êãli iãütor, p".." à votaçáo:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADO ERLEISILVA OLIVEIRA
Presidente Co o de Constituiçã Justiça e Redação

Com as conclusões do Relator

SALA DAS COMISSÕES
JACTARA(MT), í9 DE SETEMBRO DE 2017.

^ VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZASecretário Comissão de Constituição, JÃíç-, !-nlilçao

. VEREADOR JÂNIO ATANÁSIO DE SOUZA
Vice-presidente comissão oe con.iiiúção, J,i.iiçãTn"o.çao
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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)

I!9{E_TO DE LEt N.o í6, DE 10 DE AGOSTO OE2017.
PODER LEGISLAT]VO

PARECE R:

VEREADOR Et st OLIVEIRA
Presidente Com de Constituiçã ustiça e Redação

De acordo com o ar.go 107 do Regimento lnterno, e diante da decisãounânime da Comissão quant,o a.aprovaçaõ do ret.atório apresentaáo, e õã;discussão e votação emitem pAFiEceÉ rnvoúúÊr- i ,rtoii. ã'o pr,Ãã.tã
Projeto de Lei.

vEREADoR JÂNto ATANÁsto DE souzA
Vice-Presidente Comissão de Constituiçáo, Justiça ã ReOaçao

SALA DAS COMISSÔES
JACTARA(MT), í9 DE SETEMBRO DE 2017.
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VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Secretário Comissão de Constituição, Justiça e nlOaçao



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PARECER JURíDICO 03812017,

PRoJETO DE LEt No 16/í7. DtSpôE DE AÇôES
SOCIOEDUCATIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NA
REDE PUBLICA DE ENSINO DAS ESCOLAS
MUNtctPATS, VTSANDO A PREVENÇÃO DE VtOLÊNC|A
CONTRA MULHERES.

RELATORIO

Trata-se de Projeto de Lei que intenta a tomada de ações
socioeducativas do Legislativo Municipal na rede pública de ensino das escolas
municipais, visando a prevenção de violência contra mulheres.

ANÁLIsE JURíDÉÀ

Veja que o artigo 52 da lei Orgânica do Município de Jaciara/MT,
o qual está transcrito abaixo, estabelece de forma taxativa as leis que sáo de
iniciativa privativa do Prefeito Municipal, rol este que não impede a iniciativa do
protejo de Lei em análise neste momento.

Art, 52. A iniciotivo de leis ordinários cobe o quolquer membro ou comissão o

Câmoro Municipol, oo PreÍeito Municipdl, e oos cidodãos, no formo e nos cosos

previstos nos Constituições Federol e Estoduol e nesto Lei Orgônico.

Porágrofo único. São de iniciativos privodos do preÍeito Municipol os leis que

disponhom sobre:

I - crioção de corgos, funções ou empregos no ômbito municipot, regime

jurídico dos servidores, oumento de suo remuneroção, e estobilidode e

-- - oposentodorio;
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,
necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes
documentos, no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;
B) Projeto de Lei.

O Projeto ora apresentado não diz respeito à iniciativa privativa do
Prefeito Municipal, podendo iniciar na Câmara Municipal.
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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)

ll - orgonizoção ddministravo do Poder Executivo e motério tributários,

orçomentárias e plono diretor.

Nesta senda, cumpre delinear que a Lei no 11.340/2006, de 07 de

agosto de 2006, intitulada "Lei Maria da Penha", discorre em seu artigo oitavo

que a política pública que visa coibir a violência contra a mulher dar-se-à

através de um conjunto de ações articuladas entre todos os entes da

Federação, entre eles o Município, o qual também pode contribuir com matéria

legislativa e ações de prevenção da violência contra a mulher.

Saliente-se ainda que o inciso V do artigo 80 da referida lei,

dispôem que cabe a realizaçáo de campanhas educativas de prevençáo de

violência contra a mulher, exatamente o que propÓe o Projeto de Lei em

análise.

Art. 8e. A potítico público que viso coibir o violêncio doméstico e Íomilior contro

o mulher for-se-á por meio de um coniunto orticulodo de oções do União, dos

Estodos, do Oistrito Federol e dos Municípios e de oções não-governdmentais,

tendo por diretrizes:

(...)

V - o promoçõo e o reolizoção de componhos educotivos de prevenção do

violêncio doméstico e lomilior contro o mulher, voltodos oo público escolor e à

sociedode em geral, e o difusão desto Lei e dos instrumentos de proteçõo oos

direitos humanos dos mulheres;

Além disso, o artigo 35, ainda da "Lei Maria da Penha",

estabelece que cabe também aos Municípios a promoção de programas e

campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar, contra a

mulher, senão vejamos:
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Nesse sentido, vejamos os dispositivos legais mencionados nos

parágrafos anteriores:



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONCLUSÃO

Em razâo do quanto articulado o parecer é no sentido da
legalidade do Projeto de Lei.

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 não tem o poder decisoio sobre
a matéia que lhe é submetida, visto que colsas dlyersa s são opinar e decidir.
(CARVALHO FlLHo,2007, p. 13a).

É o parecer.

JaciaraiMT, 18 de agosto de 2017 .

dt\,{'i,i*,
MICHEL KAPPES

oAB/MT 14.185
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Art.35, A Uniõo, o Distrito Federol, os Estodos e os Municípios poderão crior e

promover, no limite dos respectivos competêncios:

(...)

lV - programos e componhos de enÍrentomento do viotêncio doméstico e

Íomilior;

Portanto, completamente legal o projeto de Lei em análise, o qual

não encontra nenhum óbice para sua tramitação.

Ruo Jurucê, 
.l30'l 
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