
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002136/2021

Determina que as instituições de ensino,
públicas e privadas, situadas no âmbito do
Estado de Pernambuco, integrem aos seus
parâmetros curriculares e projetos
pedagógicos, conteúdo de ensino relativo à
proteção e promoção dos direitos da mulher.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º As instituições de ensino, públicas e privadas, situadas no âmbito do Estado de
Pernambuco, deverão integrar aos seus parâmetros curriculares e projetos pedagógicos,
conteúdo de ensino relativo à proteção e promoção dos direitos da mulher, nos termos do
inciso XI, do art. 2º, da Lei nº 15.533, de 23 de junho de 2015, e do inciso IX, do art. 8º, da
Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

     § 1º Para os fins do disposto no caput , os conteúdos abordados deverão respeitar o limite
de idade dos alunos e alunas, bem com seus conhecimentos técnicos, nos termos dos Planos
Nacional e Estadual de Educação, e em outras normas editadas pela Secretaria de Educação
de Pernambuco.

     § 2º As instituições de ensino deverão capacitar o corpo docente, através de cursos,
oficinas, simpósios, seminários e outros eventos, a fim de atender ao disposto neste artigo.

     § 3º O conteúdo de ensino de que trata o caput deverá abordar, no mínimo, os seguintes
pontos:

     I – a legislação em vigor que assegura direitos e protege as mulheres contra atos
discriminatórios e todas as formas de violência, mormente a violência física, moral,
psicológica, patrimonial e sexual;

     II – o estímulo às alunas a alcançarem os níveis mais elevados de ensino;

     III – o empoderamento feminino e a formação de lideranças femininas em todos os espaços
de poder e tomada de decisões;

     IV – o ensino aos alunos e alunas acerca da igualdade de direitos sociais, políticos e
econômicos entre homens e mulheres; e



     V – a rede de apoio jurídico e psicossocial à mulher vítima de violência.

     Art. 2º O descumprimento ao disposto nesta Lei pelas instituições de ensino privadas as
sujeitarão às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras previstas na legislação vigente:

     I - advertência, quando da primeira autuação de infração; ou,

     II - multa, a ser fixada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais),
considerando o porte do estabelecimento e as circunstâncias da infração.

     § 1º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será aplicado em dobro.

     § 2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista neste artigo serão
atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou
índice previsto em legislação federal que venha a substituí-lo, devendo ser revertidos em
favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, instituído pela Lei nº 13.294, de 20 de setembro de
2007.

     Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas instituições públicas ensejará a
responsabilização administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação
aplicável.

     Art. 4º 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, destacamos que a proposta objetiva estimular a formação de cidadãos
conscientes dos direitos sociais, políticos e econômicos assegurados às mulheres, bem como
capazes de identificar e denunciar atos que configurem formas de violência de gênero.



     O projeto também estimula o compartilhamento de informações sobre a rede de proteção a
mulher, permitindo que os alunos e alunas saibam quais os canais de atendimento oferecidos
pelo Estado, podendo ajudar vítimas da violência.

     Registramos que a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou, recentemente, projeto
de nossa autoria, que altera a Lei nº 15.533, de 23 de junho de 2015, que aprova o Plano
Estadual de Educação - PEE, a fim de incluir entre as suas diretrizes a proteção e promoção
dos direitos da mulher. Seguindo nessa direção, propomos uma Lei que faz menção expressa
ao inciso XI, do art. 2º, da Lei nº 15.533, de 23 de junho de 2015.

     Portanto, nosso Projeto de Lei estabelece um olhar para o futuro, projetando uma
sociedade livre da violência de gênero, mas que no momento ainda é uma pandemia que
vitima milhares de meninas e mulheres em todo o planeta.

     A medida ainda se alinha ao disposto no inciso XIII, do art. 5º, da Constituição do Estado
de Pernambuco, a qual, reconhecendo que a violência de gênero é um problema real que
acomete nossa sociedade, impondo ao Estado e aos municípios o dever de criar políticas
pública de enfrentamento à violência contra mulher.

     A Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) atribui ao poder público a missão de
desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das
relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 3º, § 1º), cabendo à família, à
sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos
direitos das mulheres (art. 3º, § 2º).

     A Lei Maria da Penha ainda é mais clara ao afirmar que: “ a política pública que visa coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado
de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-
governamentais, tendo por diretrizes” (art. 8º):

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção
da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público
escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos
instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;

(...)

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino ,
para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de
gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e
familiar contra a mulher.

     Nossa proposição se faz mais pertinente diante da atual conjectura de violência que
acomete direta e indiretamente milhares de cidadãos e cidadãs, mostrando ser um dos mais
graves problemas sociais. Em Pernambuco, foram registrados mais de 40 mil boletins de
ocorrência de violência contra a mulher no ano de 2020. Em 2019, este número passou de 42
mil ocorrências. A pequena queda se deu devido a



pandemia, que impossibilitou as mulheres de saírem de seus lares para ir a uma delegacia.

     No entanto, vale salientar que tanto a ONU Mulher quanto os movimentos sociais de
mulheres sustentam que o quantitativo de crimes ocorridos é bastante superior, porém eles não
são registrados devido a fatores como o medo de sofrer represálias do agressor, a dependência
econômica e psicológica das mulheres em relação a seus companheiros e o medo de vivenciar
uma situação de constrangimento dentro das delegacias de polícia.

     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 22 de Abril de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª comissões.


