
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 010/2021 

“Proíbe a nomeação para cargos em comissão de 
pessoas condenadas por abrangência da Lei Federal 
nº 11.340/06 e pelas condutas tipificadas nos Artigos 
217- A, 218, 218-A, 218-B e 218-C do Código Penal, no 
âmbito da Administração Municipal de Paragominas”. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA A 
SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º - Fica vedada a nomeação no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do 
Município de Paragominas, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, 
as pessoas que tiverem sido condenadas por: 
 
I. Condutas tipificadas na Lei Federal nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha; 
II. Estupro de vulnerável, conforme Artigo 217-A do Código Penal; 
III. Corrupção de Menores, conforme Artigo 218 do Código Penal; 
IV. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente; 
V. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 
adolescente ou de vulnerável, conforme Artigo 218-B do Código Penal; 
VI. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de 
pornografia, conforme Artigo 218-C do Código Penal. 
 
Parágrafo Único – A vedação disposta no capitulo do presente artigo terá como marco inicial a 
data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e como marco final a extinção da 
punibilidade do condenado. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
   
Câmara Municipal de Paragominas, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

Alessandro Marques 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 
  Em tempos de crises sanitárias e humanitárias os conflitos sociais são 
potencializados, expondo ainda mais a população mais vulnerável a se transformarem em 
vítimas de violência, principalmente de natureza doméstica e familiar. O isolamento social foi 
recomendado pelas autoridades de saúde como uma medida importante contra a propagação 
do coronavírus. Porém, uma das consequências da recomendação para que que as pessoas 
fiquem em casa tem sido o aumento dos casos de violência doméstica contra mulheres, 
crianças e adolescentes. Umas das causas apontadas é a maior permanência das vítimas na 
convivência com os agressores. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP) mostrou que o número de ocorrências de violência contra a mulher aumentou 
em seis estados — São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e 
Pará. Muito embora a Lei Federal nº 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da Penha, 
que entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006 tenha nascido para combater e violência 
doméstica contra a mulher, notadamente tendo trazido medidas muito positivas e bem vindas 
à sociedade, é fato que a violência praticada contra as mulheres só cresce em nosso país. Neste 
momento de Pandemia pesquisas indicam que houve aumento de mais de 50% de violência 
praticada contra as mulheres. Vale ressaltar ainda Segundo a 2ª Edição da Pesquisa “Visível e 
Invisível – A vitimização de Mulheres no Brasil” 52% das vítimas de violência domésticas 
deixaram de buscar apoio em suas famílias, amigos e autoridades após ter sofrido a violência. 
Outro dado alarmante, este divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que no 
Brasil mais de 500 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora em 2018 e 2019. 
Cumpre destacar, também, os 6 feminicídios ocorridos em Paragominas em 2019, alguns com 
requinte de crueldade. Não se pode olvidar a avaliação da diretora-presidente do Instituto 
Liberta, Luciana Temer, segundo ela, o afastamento das crianças e adolescentes da escola 
durante o isolamento rompeu o principal canal de denúncias usado por elas para relatar a 
violência: o professor. Nesse sentido, em consonância com a avaliação de Luciana Temer 
“Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 70% dos casos de abuso infantil 
acontecem dentro da residência. O professor é um adulto que pode perceber esse tipo de 
situação, seja por uma marca física, por uma mudança no comportamento ou até mesmo por 
uma denúncia da criança. Sem ele, o professor, hoje essas vítimas estão impossibilitadas de se 
encontrar com alguém fora do ambiente familiar”. 

 
 



 

 

 
 
 

Não se pode negar, que agora, a dificuldade para denunciar é ainda maior. O isolamento cria 
um ambiente de desproteção muito maior para a criança e o adolescente. Referidos dados, 
dentre tantos outros, além de assustar a nossa sociedade nos sinaliza de que temos que fazer 
alguma coisa para frear esta lamentável situação. Além disso, estudos apontam que a violência 
possui fortes implicações para o desenvolvimento do país, uma vez que envolve perdas de 
produtividade das vítimas, eventuais custos com tratamento no sistema de saúde e menor 
participação da mulher no mercado de trabalho. Crianças que vivem em lares onde prevalece a 
violência doméstica possuem maior probabilidade de desenvolver problemas comportamentais 
na primeira infância e, a partir da adolescência, se envolver em atividades criminosas. 
Outrossim, a responsabilidade aumenta ainda mais quando somos representantes do povo, ou 
seja, pessoas as quais recebemos das mãos do eleitor, a autorização legal para agirmos em 
defesa da sociedade. Assim, muito embora uma Câmara Municipal não tenha poderes para 
alterar uma Lei Federal ou Estadual, devemos utilizar de tudo o que estiver ao nosso alcance 
para ao menos colaborar com o Estado Brasileiro no combate contra essa abominável epidemia 
de violência contra as mulheres e crianças e adolescentes. Neste sentido, considerando os 
argumentos acima, e principalmente sem nos esquivar da responsabilidade de legítimos 
representantes do povo, é o presente Projeto de Lei, o qual me honra apresentar, solicitando 
aos nobres pares a sensibilidade e costumeiro senso de justiça para a sua aprovação. Essas são 
as razões do presente Projeto de Lei que está a merecer a atenção deste Augusto Plenário e 
também do Executivo 
 
 Câmara Municipal de Paragominas, 23 de Fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO MARQUES 
Vereador 

 
 


