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PROJETO DE LEI Nº ____/2018 

Cria, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, o Regime Especial de 

Assistência, Atendimento e 

Encaminhamento ao Mercado de Trabalho 

- Programa “Mulheres Guerreiras, vítima 

nunca mais”, para inserção ou reinserção 

de mulheres vítimas de violência contra a 

mulher no mercado de trabalho e dá outras 

providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais: 

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica criado no âmbito do Poder Executivo Municipal o Regime Especial de 

Assistência, Atendimento e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho - Programa 

“MULHERES GUERREIRAS, VÍTIMA NUNCA MAIS”, para inserção ou reinserção de 

mulheres vítimas de violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340, de 07 de agosto de 

2006, Lei Maria da Penha, e às ofendidas por tentativa de crime de feminicídio, decorrente de 

violência doméstica ou de relação amorosa, residentes no Município de Vila Velha, no 

mercado de trabalho e encaminhamento ao emprego. 

Art. 2º A violência contra a mulher tratada no caput do art. 1º poderá ser comprovada por 

expedientes e procedimentos constantes da ação penal, transitada em julgado ou não, 

mediante cópia, alternativa e não cumulativamente: 

I - do inquérito policial elaborado nas Delegacias Especializada na Defesa e Proteção das 

Mulheres, constante dos autos da ação penal; 

II - da denúncia criminal; 

III - da decisão que concedeu a medida protetiva de urgência – MPU,  

IV - da sentença penal condenatória.  

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, por intermédio do 

SINE, como órgão público gestor, em parceria com outras secretarias, atender as mulheres 

tratadas no art. 1º, com as seguintes cotas de prioridade: 

I - destacar até 20% (vinte por cento) das vagas anuais para cursos de capacitação e 

qualificação profissional, sob sua administração ou das instituições de treinamentos 

conveniadas; 
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II - destinar até 20% (vinte por cento) dos encaminhamentos mensais para vagas de empregos 

formais, oferecidos pelas empresas; 

III - dar assistência direta, ou através de consultorias especializadas conveniadas, na 

montagem de micronegócios formais. 

Art. 4º Só farão jus ao contemplamento do benefício e enquadramento no disposto no art. 1º, 

desta Lei, as mulheres que forem, comprovadamente, residentes no Município de Vila Velha 

há mais de 01 (um) ano.   

 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Palácio Legislativo, 02 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

Nobres Vereadores: 

 

Nos últimos 30 anos a violência contra as mulheres aumentou no Brasil, sendo nosso país o 7º 

que mais mata mulheres no mundo, chegando ao número aproximado de 91.000 (noventa e 

uma mil) mil assassinatos, sendo 43 mil só na última década.  

 

A maioria das mulheres vítimas de violência estão morrendo, predominantemente, no espaço 

doméstico, que hoje não é mais seguro, visto que 68% dos homicídios ocorrem dentro da 

própria casa e, muitas das vezes, em frente a crianças. A maioria dos casos de violência contra 

a mulher é registrada em departamentos policiais, tratando, pois, de violência explicita. Mas 

não se deve deixar de dar atenção aos casos de desmoralização constante da vítima, 

caracterizada na forma de agressão psicológica, opressão moral, cárcere privado e outras 

formas de violência.  

 

Outro fato relevante é que as mulheres se tornam vítimas devido a rota crítica, pois encontram 

diversos obstáculos na busca de sua proteção e reparos, resultando em desgaste emocional, 

baixo autoestima, situação econômica instável, carência de recursos sociais, falta de apoio 

familiar e de um local que as acolham.  

 

O Poder Público propiciando às mulheres, vítimas de violência, condições de retornar ao 

mercado de trabalho, certamente, contribuirá para que elas possam se perder a condição de 

dependente econômico de seu algoz. 

 

Pelas razões expostas, e que contamos com o apoio de meus nobres pares a esta iniciativa, que 

reputo de relevante interesse social. 

 

Atenciosamente,  

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 

 


