
                                                         INDICAÇÃO N.° 039/2022 

 
 
 

AO EXMO SR. VEREADOR AIRTON ORTIZ 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
     

 

 

Os Vereadores infrafirmados, integrantes da Câmara Municipal de Sa-

randi, com assento nas BANCADAS DO PDT, PP e União Brasil, solicitam à Mesa Diretora 

na forma regimental, que encaminhe ao Executivo Municipal: Que em entendimento com 

o setor competente, tome as devidas e necessárias providências a fim de encaminhar 

Projeto de Lei que Estabeleça diretrizes para a instituição de um Programa de Aten-

ção e Proteção aos Órfãos do Feminicídio, bem como institua Auxílio Financeiro para 

as crianças e adolescentes órfãos de feminicídio no valor não inferior a meio salário 

mínimo por dependente, e respectivos responsáveis legais. 

  

  

  

JUSTIFICATIVA: 

  

A Lei Federal nº 13.104, de 09 de março de 2015, acrescentou ao Código Penal 

brasileiro a qualificadora de feminicídio, para nomear a violência letal de gênero praticada 

contra mulheres, em contexto de violência doméstica e familiar, ou em flagrante menos-

prezo ou discriminação à condição de mulher em nossa sociedade. O que decorreu do fato 

de o Brasil ser um dos países em que o direito humano das mulheres de viver sem violência 

não é garantido, uma vez que somos o quinto país do mundo em número de mortes de 

mulheres ocasionadas pelo machismo. 

Em âmbito nacional, contudo, pouco é visibilizado o impacto dessa violência so-

bre a vida de inúmeras crianças e adolescentes que, não raro, foram testemunhas dos 



crimes cometidos pelos seus próprios pais contra a vida de suas mães, bem como sofreram 

igualmente violações de direitos em âmbito doméstico e familiar. 

A presente indicação se reveste de relevância social e de pertinência, uma vez 

que se volta à garantia de direitos de crianças e adolescentes. O objetivo é ampliar a rede 

de apoio e proteção aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio, a fim de minimizar os 

danos psicológicos na infância e juventude dos órfãos que, além da perda da mãe, em 

geral, precisam conviver com a ausência do pai, que está foragido ou preso pela autoria do 

crime. 

De tal forma, se busca com a presente indicação a criação de Projeto de lei que 

dê garantia à assistência social, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação e à assis-

tência financeira até a maioridade, para os órfãos do feminicídio e respectivos responsáveis 

legais.  

Deste modo, buscamos junto ao Executivo auxílio para que unidos possamos 

atender todas as vítimas do feminicídio. 

 

 

SALA DAS SESSÕES, EM 01 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

VER. AIRTON ORTIZ 

Presidente do Legislativo Bancada 

PDT 

 

 

     VER. MARCELO BARBOSA 

    Lider da Bancada do PDT 

 

 

 

VER. VILMAR AZEREDO (Alemão) 

Vice-Presidente do Legislativo 

Bancada PP 

 

 

VER. DALMIR NUNES 

Segundo Secretário Bancada do PDT 

 

 

VER. PABLO MARI 

Primeiro Secretário Bancada do União 

Brasil 

 

VER. JAIRO ANTÔNIO CORSO 
Bancada do PDT 

 



 


