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Projeto de Lei Nº. 407/2021 

 

DISPÕE sobre a inclusão de informação 

sobre prevenção e combate a todos os tipos 

de violência contra a mulher, no portal da 

Prefeitura do município de Manaus. 

 

Art. 1º Esta lei tem o intuito de levar ao conhecimento dos munícipes a importância da 
prevenção, das ações afirmativas e educativas para o combate a violência física, 
psicológica, moral, sexual e patrimonial contra a mulher. 
 
Art. 2º O Poder Público Municipal deverá engajar esforços para disponibilizar as 
informações pertinentes, de forma organizada e de fácil acesso, no Portal da 
Prefeitura do município de Manaus, não deixando dúvidas aos munícipes quanto ao 
assunto tratado. 
 
Art. 3º Serão disponibilizados telefones para denúncia, bem como informações acerca 
das campanhas, dos programas e serviços de combate e apoio às vítimas, 
disponibilizados pela Prefeitura de Manaus e suas Secretarias. 
 
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

 
Plenário Adriano Jorge, 13 de julho de 2021. 

 
 

 
 
 

 William Alemão  
Vereador – Cidadania 
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JUSTIFICATIVA 

Somente o conhecimento é capaz de libertar uma sociedade dos males da 

ignorância e o intuito do Projeto em questão é que o conhecimento salve vidas. 

A Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos1 (Viena, 1993) 

reconheceu formalmente a violência contra as mulheres como uma das formas de 

violação dos direitos humanos. Desde então, os governos dos países-membros da 

ONU e as organizações da sociedade civil trabalham para a eliminação desse tipo de 

violência, que já é reconhecida também como um grave problema de saúde pública.  

Importa destacar que o Brasil é signatário de todos os tratados internacionais 

que objetivam reduzir e combater a violência de gênero.  

A violência contra a mulher é todo ato lesivo que resulte em dano físico, 

psicológico, sexual, patrimonial e moral que tenha por motivação principal o gênero, 

ou seja, é praticado contra mulheres expressamente pelo fato de serem mulheres. 

As formas de agressão são complexas, perversas, não ocorrem isoladas 

umas das outras e têm graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas 

constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser combatida e denunciada. 

De acordo com o Instituto Maria da Penha2, a violência contra mulher pode 

ser compreendida como: 

1. Violência física: 
a. espancamento; 
b. atirar objetos, sacudir e apertar os braços; 
c. estrangulamento ou sufocamento; 
d. lesões com objetos cortantes ou perfurantes; 
e. ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo; 
f. tortura. 

2. Violência psicológica: 
a. ameaças; 
b. constrangimento; 
c. humilhação; 
d. manipulação; 
e. isolamento; 
f. vigilância constante; 

 
1
 Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20ad
optado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%
20de%201993.pdf. Acesso em 13 jul. 2021. 

2
 Disponível em: https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html. Acesso em 13 jul. 2021. 

https://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf
https://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf
https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html
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g. perseguição contumaz; 
h. insultos; 
i. chantagem; 
j. exploração; 
k. limitação do direito de ir e vir; 
l. ridicularização; 
m. tirar a liberdade de crença; 
n. distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua 

memória e sanidade (gaslighting). 

3. Violência sexual: 
a. estupro; 
b. obrigar a mulher a realizar atos sexuais que causam desconforto ou 

repulsa; 
c. impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar; 
d. forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, 

chantagem, suborno ou manipulação; 
e. limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da 

mulher. 

4. Violência patrimonial: 
a. controlar o dinheiro; 
b. deixar de pagar pensão alimentícia; 
c. destruição de documentos pessoais; 
d. furto, extorsão ou dano; 
e. estelionato; 
f. privar de bens, valores ou recursos econômicos; 
g. causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. 

5. Violência moral: 
a. acusar a mulher de traição; 
b. emitir juízos morais sobre a conduta; 
c. fazer críticas mentirosas; 
d. expor a vida íntima; 
e. rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua 

índole; 
f. desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. 

 

Assim, em virtude dos inúmeros casos de violência atualmente noticiados, 

conclui-se pela necessidade de o Poder Público municipal adotar medidas e 

desenvolver mecanismos que contribuam e auxiliem na conscientização da sociedade 

para a importância do combate a todos os tipos de violência contra a mulher. 

Por fim, pela relevância social que reveste o presente Projeto de Lei, estamos 

submetendo-o a esta Casa Legislativa e pedimos o apoio de todos os vereadores. 
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Plenário Adriano Jorge, 13 de julho de 2021. 
 
 
 

 
 

 William Alemão  
Vereador – Cidadania 


