
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002844/2021

Altera a Lei nº 14.511, de 7 de dezembro de
2011, que cria o Projeto Boa Visão e
estabelece as atribuições das Secretarias de
Saúde e de Educação e do LAFEPE no âmbito
do Projeto, a fim de ampliar seu alcance às
mulheres de baixa renda vítimas de violência
doméstica e familiar que desenvolveram
doenças oculares em decorrência das
agressões sofridas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 14.511, de 7 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 1º Fica criado, no âmbito do Estado de Pernambuco, o
“Projeto Boa Visão”, na forma estipulada na presente Lei, que, sob
a coordenação da Secretaria de Saúde, tem por finalidade identificar
problemas visuais e fornecer óculos de grau às crianças e
adolescentes matriculados no ensino médio e fundamental da rede
pública de ensino do Estado de Pernambuco, aos docentes e
servidores das escolas da rede estadual, bem como às mulheres de
baixa renda vítimas de violência doméstica e familiar que
desenvolveram doenças oculares em decorrência das agressões
sofridas.” (NR)

“Art. 2º ................................................................................................

I - identificar problemas visuais relacionados à refração, na
população-alvo do Projeto, composta pelos seguintes grupos: alunos
matriculados na rede pública de ensino médio e fundamental,
docentes e servidores das escolas da rede estadual de ensino, e
mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica e familiar
que desenvolveram doenças oculares em decorrência das agressões
sofridas; (NR)

II - propiciar condições de saúde ocular favorável ao aprendizado
da população-alvo, melhorando: (NR)

a) o rendimento escolar dos estudantes do ensino público



médio e fundamental, de forma a reduzir as taxas de evasão e repetência; (AC)

b) o desenvolvimento profissional de docentes e funcionários da
rede estadual de ensino; (AC)

c) o resgate da dignidade e a promoção da saúde das mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar. (AC)

...........................................................................................................”

“Art. 3º Serão beneficiários do Projeto Boa Visão: (NR)

I – todas as crianças e adolescentes, residentes no Estado de
Pernambuco, devidamente matriculados no ensino médio e
fundamental da rede pública estadual de ensino; (AC)

II – docentes e demais servidores públicos lotados nas escolas do
ensino médio e fundamental da rede pública estadual de ensino; e
(AC)

III – mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica e
familiar que em decorrência das agressões sofridas desenvolveram
doenças oculares. (AC)

§ 1º Para os fins do disposto no inciso III do caput, serão
beneficiárias as mulheres com renda mensal não superior a 1 (um)
salário mínimo vigente, que apresentarem os seguintes documentos:
(AC)

I - cópia do Boletim de Ocorrência emitido por órgão competente,
preferencialmente, pela Delegacia Especializada de Atendimento à
Mulher; e, (AC)

II – laudo expedido pelo Instituto de Medicina Legal de
Pernambuco que ateste as agressões sofridas e indique, quando
possível, os prejuízos à capacidade ocular da vítima. (AC)

§ 2º Quando do atendimento das mulheres de baixa renda vítimas
de violência doméstica e familiar, deverão ser priorizadas as que
estiverem sob acompanhamento psicossocial em unidade da rede
estadual ou municipal de proteção e apoio às vítimas.” (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno



desta Casa, uma vez que seu conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é
reservada privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:

     Nosso Projeto de Lei objetiva ampliar o alcance da Lei nº 14.511, de 7 de
dezembro de 2011, que cria o Projeto Boa Visão, a fim de ampliar seu alcance às
mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica e familiar que desenvolveram
doenças oculares em decorrência das agressões sofridas.

     A Lei Federal nº 11.340/2006 identifica cinco tipos de violência doméstica e
familiar praticada contra as mulheres: física, moral, psicológica, patrimonial e sexual.
Dentre essas, sem dúvidas que a mais comum é a violência física. Ela normalmente se
dá por meio de socos, tapas, chutes, empurrões, facadas, pauladas e uso de ácidos e
outras substâncias abrasivas, que normalmente são direcionadas à região da cabeça.
Assim, as vítimas acabaram desenvolvendo problemas oculares graves que tendem a
piorar com o avançar da idade.

     Naturalmente, essas mulheres necessitarão de acompanhamento oftalmológico,
porém muitas não conseguem devido às longas filas de espera do Sistema Único de
Saúde.

     Nesse sentido, propomos a inclusão dessas mulheres no rol de beneficiários do
Projeto “Boa Visão”, executado pela Secretária Estadual de Saúde.

     Para comprar a relevância dessa proposta legislativa, trazemos os dados mais
atualizados da violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil:

     Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de
violência no último ano no Brasil, durante a pandemia de Covid-19, segundo pesquisa
do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP). Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres (24,4%) sofreram
violência física, psicológica ou sexual no último ano.

     Na comparação com os dados da última pesquisa realizada em 2019,



constatou-se um aumento do número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% para
48,8%, o que certamente foi impulsionado pelo isolamento social. No entanto, a violência
dentro de casa sempre esteve no topo de ranking dos locais mais comuns das agressões
vivenciadas.

     Nos dois primeiros meses de pandemia, dados do Fórum Brasileiro de Segurança
mostraram um aumento do feminicídio no Brasil. Ao mesmo tempo, houve uma
queda nos registros de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica.
Porém, segundo os especialistas, a queda refletiu a maior dificuldade em se registrar
as agressões, já que o agressor passou a ficar mais tempo com a vítima.

     Acreditamos que o Estado tem o dever de instituir políticas públicas de prevenção,
repressão e apoio às vítimas da violência de gênero. Assim, nosso Projeto de Lei
propõe instituir mecanismo de atendimento oftalmológico às mulheres que tiveram
perda parcial ou total da visão em decorrência das agressões sofridas, no âmbito do
Projeto Boa Visão.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 10 de Novembro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª, 9ª, 11ª, 14ª comissões.


