
 

 

 

 

 

 

 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé  

Carlos Adriano Carneiro  

  

 

 

 

                                    A Vereadora que este escreve apresenta à consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário o seguinte: 
 

 

 

                                       PROJETO DE LEI: 024/2019 
 

INSTITUI O PROGRAMA “TEMPO DE 

DESPERTAR”, QUE TRATA SOBRE A 

REFLEXÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E 

RESPONSABILIZAÇÃO DOS AUTORES DE 

VIOLÊNCIA E GRUPOS REFLEXIVOS DE 

HOMENS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA 

CONTRA MULHERES. 

 

 

 

                                        Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Bagé, o programa 

“Tempo de Despertar” que trata sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos 

autores de violência e grupos reflexivos de homens nos casos de violência contra mulheres. 

                                        Art. 2º O programa “Tempo de Despertar” tem as seguintes diretrizes: 

                                        I - A conscientização e responsabilização dos autores de violência, 

tendo como parâmetro a Lei Federal nº 11.340 de agosto de 2006; 

                                     II – A transformação e rompimento com a cultura de violência contra 

as mulheres, em todas as suas formas e intensidades de manifestação; 

                                     III – A desconstrução da cultura do machismo; 

                                     IV – O combate à violência contra as mulheres, com ênfase na 

violência doméstica; 

                                     V – A participação do Ministério Público e do Poder Judiciário no 

encaminhamento dos autores de violência. 

 

 

 



                                   

 

 

 

                                     Art. 3º O Programa “Tempo de Despertar” tem como objetivos 

específicos: 

                                     I – Promover o acompanhamento e reflexão dos autores de violência 

contra a mulher; 

                                     II – Conscientizar os autores de violência sobre a cultura de violência 

contra as mulheres; 

                                     III – Promover um ambiente reflexivo que favoreça a construção de 

alternativas para a resolução de problemas e conflitos familiares; 

                                     IV – Evitar a reincidência em atos e crimes que caracterizem violência 

contra a mulher; 

                                     V – Promover a integração entre o Poder Executivo Municipal, 

Ministério Público, Poder Judiciário e Sociedade Civil, a fim de discutir as questões relativas 

ao tema, visando sempre o enfrentamento a violência, principalmente praticada contra a 

mulher; 

                                     VI – Promover a ressignificação de valores intrínsecos na sociedade no 

que diz respeito à sobreposição, dominação e poder do homem sobre a mulher; 

                                     VII – Promover a ressocialização, de modo a melhorar os 

relacionamentos familiares e profissionais. 

                                     Art. 4º A presente lei, se aplica aos homens autores de violência 

doméstica contra a mulher e que estejam em inquérito policial, procedimento de medida 

protetiva e/ou processo criminal em curso. 

                                     Parágrafo Único – Não poderão participar do Programa os homens 

autores de violência que: 

                                     I – estejam com sua liberdade cerceada; 

                                     II – sejam acusados de crimes sexuais; 

                                     III – sejam dependentes químicos com alto comprometimento; 

                                     IV – sejam portadores de transtorno psiquiátricos; 

                                     V – sejam autores de crimes dolosos contra a vida. 

                                     Art. 5º A periodicidade, a metodologia e a duração do Programa serão 

decididas em conjunto com, o Poder Executivo Municipal, Poder Judiciário e Ministério 

Público. 



 

 

 

 

                                      Art. 6º O Programa será composto e realizado por meio de: 

                                      I – Trabalho psicossocial de reflexão e reeducação promovido por 

profissionais habilitados; 

                                      II – Palestras expositivas ministradas por convidados com notório 

conhecimento sobre os temas abordados; 

                                      III – Discussão em grupos reflexivos sobre o tema palestrado; 

                                      VI - Orientação e assistência social. 

                                      Art. 7º O programa será anualmente elaborado, executado e reavaliado 

por uma equipe técnica composta por psicólogos, assistentes sociais, e especialistas no tema, a 

ser formada por indicação do Poder Executivo Municipal, Ministério Público e do Poder 

Judiciário. 

                                      Parágrafo Único – O Poder Executivo, através da Secretaria 

Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência, Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Habitação e Direitos do Idoso, Secretaria de Educação e Formação Profissional, 

Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e Coordenadoria Municipal da Mulher 

e Direitos Humanos. 

                                      Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

                                      Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de 60 

(sessenta) dias a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

      SALA DAS SESSÕES, 20 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 
        Vereadora Sonia Leite 

        Líder da Bancada Progressista 

 

 



 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

 
                                     A presente lei visa à conscientização dos autores de violência, bem 

como a prevenção, combate e redução dos índices de reincidência de violência contras as 

mulheres. 

                                     O reconhecimento do termo FEMINICÍDIO em Bagé ganhou força, 

após o assassinato de Darlene da Silva Pires, cometido pelo seu companheiro.  

                                     As denúncias de violência contra a mulher aumentaram desde o ano de 

2018, os órgãos de assistência receberam mais de cem vítimas de agressões por mês. 

                                     Esse tipo de crime se refere ao homicídio de mulheres baseado no 

gênero, os números mostram a triste realidade da violência doméstica, que é apenas uma das 

formas de violência contra a mulher, há outras formas de violência que são: física, 

psicológica, sexual, moral e patrimonial. No entanto, a violência doméstica está mais presente 

na vida de mulheres, pois o agressor não inicia com agressões físicas, muitas vezes se dá 

inicio quando o companheiro tenta convencer que a mulher não deve visitar seus parentes, 

insinuando que a família não apoia o relacionamento, faz ela se afastar dos amigos até mesmo 

com mentiras, chegando ao ponto de homens ainda nos dias de hoje, proibirem suas 

companheiras de trabalhar devido a ciúmes excessivo, fazendo com que a vítima acabe 

sozinha, quando percebe já não há ninguém ao seu redor, e ela passa a depender do 

companheiro, muitas vezes o marido ofende a mulher, o que a faz perder autoestima e a 

mulher passa a acreditar que ninguém além dele vai amá-la. Muitas se sentem obrigadas a 

permanecerem nos relacionamentos pelos filhos, ou com a ideia de que não será aceita por 

outra pessoa. A partir disso, a relação passa por três estágios do ciclo da violência doméstica: 

                                     Violência: o agressor comete agressões físicas e psicológicas que vão 

se intensificando com o tempo.  

                                     Tensão: a relação passa por um momento de tensão, o agressor passa a 

ridicularizar a vítima, em seguida começam as ameaças de agressão e até mesmo de morte, e a 

vítima passa a viver com a sensação de perigo eminente, misturada com o medo de ficar 

sozinha, pensamento de como irão ficar os filhos, em muitos casos a dependência financeira 

pesa e lamentavelmente a mulher se cala. 

                                     Lua de mel: Quando a vítima está decidida a tomar uma atitude, 

ameaça sair de casa e se separar, o agressor passa a tratá-la com carinho e atenção, promete 

não repetir mais o que fez e coloca a culpa na vítima pelos seus atos. A mulher acredita que 

pode mudá-lo e segue na relação, e em seguida, todo esse ciclo se repete. 

                                     Em 2018 de acordo com a Delegacia especializada no Atendimento à 

Mulher (DEAM) e a Coordenadoria Municipal da Mulher, foram atendidos cerca de 100 casos 

de violência contra a mulher por mês. Os crimes mais denunciados são ameaças de morte ou 

agressão, seguidas de violência física e perturbação da tranquilidade. Segundo estatísticas da 

Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul no mesmo ano, somente em Bagé 

foram registrados 459 casos de ameaças a mulheres enquadradas na Lei Maria da Penha. 

Além disso, houve 255 registros de mulheres vítimas de lesões corporais. 

 

                                    

 



 

 

 

                                      No mesmo período, foram registados 19 casos de estupro e registrado 

somente um caso de feminicídio, o Caso Darlene.             

                                      Em comparação com o mesmo período do ano de 2017, houve 

aumento de 2,45% nos registros de ameaças. Já com relação ás lesões corporais, houve uma 

redução de 12,6%, Com relação aos estupros registrados, o número assusta.  Em 2017, 

foram registrados apenas 5; em 2018 foram 19. Isso representa um aumento de 380%. Neste 

ano não houve registros de feminicídio. 

                                      Por todo exposto, conto com a sensibilização dos nobres “Edis”, para 

juntos, buscarmos medidas que possam diminuir os índices das barbáries que assolam as 

mulheres da nossa Cidade, Estado e País, até o dia que ações como essas sejam extintas da 

humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vereadora Sonia Leite 

  Líder da Bancada Progressista 

 

 

 

                                    

                                      

                                    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


