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Institui o Dia Municipal de Combate ao
Feminicídio, no município de Formosa e das outras
providências.

Autoria: Ver. Luziano Martins.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:

Art.1- Fica instituído o dia 25 de novembro como Dia Municipal de Combate ao Feminicídio

em memória à data internacionalmente lembrada pela Assembleia Geral da Organização das Nações

Unidas, como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Art. 2º- Fica o Executivo Municipal autorizado e estimulado a promover levantamento oficial

de informações junto aos órgãos de segurança pública, do sistema de justiça e da Rede de Acolhimento,

a respeito do feminicídio no município de Formosa, com intuito de analise de dados a partir da parceria

com a Rede de Enfrentamento à Violência Contra Mulher, políticas públicas de prevenção e redução dos

índices de feminicídios registrados no município.

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação..

.

Câmara Municipal de Formosa, 01 de fevereiro de 2021.

┌

Vereador

JUSTIFICATIVA

A pratica de Feminicídio vem aumentando de forma assustadora em nossa municipalidade,

diversos casos nessa ótica vêm sido registrado diariamente em nosso município, chamado atenção desta

casa de leis para o debate sobre as medidas de enfrentamento que o poder legislativo poderá contribuir

para a prevenção em parceria com poder executivo, imprensa e sociedade.
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No Brasil, com advento da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, também conhecida como

“Lei Maria da Penha”, que em seu artigo 8º, incisos V, VIII e IX prevê dentre as medidas integradas de

prevenção a adoção de estratégias educativas.

Diante da importância desse projeto, em colocarmos uma semana de prevenção é a instituição

do dia municipal de combate ao feminicídio iremos dar voz a milhares de famílias que perderam filhas,

netas ao feminicídio e ao mesmo tempo educando a população sobre a não pratica desse crime.

Pela importância e gravidade exposta e dada a importância de assegurar o direito à vida a

qualidade de milhares de mulheres e que sugerimos como grupo prioritário a aprovação dessa importante

data em nosso calendário municipal.

Pela relevância do presente Projeto, contamos com o apoio dos nobres pares para sua

aprovação.
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