
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002697/2021

Institui o “Dossiê Mulher” no âmbito do
Estado de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica instituído o “Dossiê Mulher” no âmbito do Estado de Pernambuco,
com o objetivo de reunir e compartilhar dados sobre a violência contra mulheres e
meninas, que poderão ser utilizados na elaboração de políticas públicas de gênero,
sob diferentes recortes e linhas de enfrentamento.

     Art. 2º O “Dossiê Mulher” consistirá na reunião de dados e elaboração de
estatísticas periódicas sobre as mulheres e meninas vítimas de violência atendidas
pelos órgãos sob ingerência do Poder Público estadual, assegurando-se o sigilo de
informações que possam resultar na identificação e localização domiciliar das
vítimas.

     § 1º Os dados deverão ser reunidos, segmentados e compartilhados, sempre que
possível, considerando indicadores de raça, cor, etnia, idade, religião, deficiência,
condições socioecônomicas, origem nacional ou regional, local de atendimento, tipo
de violência, entre outras informações relevantes para a construção de políticas
públicas de enfrentamento à violência de gênero.

     § 2º No âmbito do “Dossiê Mulher”, deverão ser reunidos e compartilhados todos
os dados em que conste qualquer forma de violência praticada contra mulheres e
meninas, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, no âmbito
doméstico, familiar, do trabalho e de outros ambientes comuns em ocorrências contra
essas vítimas, devendo existir codificação própria e padronizada que facilite a
disseminação dessas informações entre os órgãos e instituições que atuam na defesa
dos direitos das mulheres.

     § 3º As informações reunidas, segmentadas e compartilhadas poderão ser extraídas
das bases de dados dos órgãos e secretarias da Administração Pública estadual, bem
como de relatórios repassados pela União, municípios e sociedade civil organizada.

     Art. 3º A periodicidade da divulgação dos dados recolhidos pelo “Dossiê Mulher”
não poderá ser superior a doze meses, devendo estar disponíveis para consulta nos
sítios eletrônicos e aplicativos para dispositivos móveis da



Administração Pública estadual.

     Art. 4º A metodologia utilizada no “Dossiê Mulher” deverá seguir um padrão
único para a coleta e compartilhamento dos dados.

     Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos agentes ou estabelecimentos
públicos ensejará a sua responsabilização administrativa ou de seus dirigentes, em
conformidade com a legislação aplicável.

     Art. 6º 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.

     Precedente normativo:

     Nosso Projeto de Lei objetiva promover a reunião e o compartilhamento de dados
relativos à pandemia da violência contra mulheres e meninas, no âmbito do Estado de
Pernambuco, que poderão ser utilizados na elaboração de políticas públicas de
gênero, sob diferentes recortes e linhas de enfrentamento.

     Atualmente, essas informações são recolhidas e divulgadas de diferentes formas,
sem metodologia única, pelas secretarias estaduais, em suas respectivas linhas de
atuação. Isso dificulta na compreensão dos indicadores da violência e,
consequentemente, na construção de políticas de prevenção e repressão a esses
crimes.

     É impossível o poder público formular políticas públicas eficientes sem ter um
diagnóstico correto da realidade que as mulheres e meninas enfrentam. Ter um
“Dossiê Mulher” não é apenas dar visibilidade, mas dar viabilidade para a superação
dessa realidade devastadora.



     Nas últimas décadas, em especial desde a pressão dos movimentos de mulheres para a
aprovação da Lei Maria da Penha, em 2006, o Brasil avançou rumo ao reconhecimento da
violência contra a mulher como um problema de toda a sociedade e da responsabilidade do
Estado em seu enfrentamento.

     Em 2019, nós conseguimos a aprovação, na Assembleia Legislativa de
Pernambuco, da Emenda Constitucional nº 46, de nossa autoria, que inseriu entre as
competências comuns do Estado e dos municípios pernambucanos, “ combater todas
as formas de violência contra a mulher e as causas de sua discriminação ”.

     Para um efetivo enfrentamento da violência contra as mulheres precisamos do
comprometimento do poder público na construção de políticas públicas, que vão
desde a prevenção, com campanhas de conscientização sobre as diversas formas de
violência, suas causas e direitos das mulheres; a inclusão deste debate nos sistemas de
saúde e de Educação e formação dos profissionais; até a valorização de políticas
públicas de assistência e proteção às mulheres vítimas de violência, como os centros
de referências, as casas abrigos, os programas de inserção destas mulheres no
mercado de trabalho, entre outros.

     Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públicas estadual, bem
como das ações de outros setores da sociedade, é preciso a sistematização e análise
dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a compreensão da magnitude da
violência vivenciada pelas mulheres e meninas.

     Desta forma, resta evidente a necessidade de produção de dados a partir de outras
fontes e portas de entradas das políticas públicas para as mulheres. É preciso utilizar
como base as informações confiáveis produzidas e compartilhadas pelos diversos
atores sociais envolvidos no atendimento a essas mulheres, que muitas vezes não
chegam a delegacia, mas são atendidas órgãos federais, estaduais e municipais.

     Nos poucos dados produzidos com informações incompletas, sabemos que o
Brasil é o 5° país em mortes violentas de mulheres. O feminicídio é tão grave que sua
ocorrência bate o que seria uma " epidemia " nacional, mas a ONU já classificou a
violência contra meninas e mulheres como uma pandemia mundial.

     A violência contra a mulher é tão grave no Brasil, que já é considerada
internacionalmente como uma “ epidemia de violência doméstica ”. É inaceitável que
continuemos aceitando essa realidade. É fundamental que o Poder Público tome todas
as medidas necessárias para reduzir esses índices.

     Assim, a produção do “Dossiê Mulher” visibilizará a sistematização e divulgação
períodica das estatísticas de violência contra as mulheres no estado, a partir de
diferentes fontes, o que contribuirá para a construção de políticas públicas
intersetoriais e eficazes de acolhimento e proteção às mulheres em situação de
violência. Ele também auxiliará na identificação de



possíveis assimetrias entre regiões do Estado e/ou entre os diferentes perfis de mulheres,
evidenciando as prioridades e enfoques de atuação do poder público estadual no atendimento
a estas mulheres.

     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 28 de Setembro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 


