
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 012/2021 

Dispõe sobre a criação do Núcleo de Atendimento Integral 
e Multidisciplinar para homens que praticam violência 
doméstica e familiar - NAIM 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA A 
SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1° - Fica criado no âmbito do município de Paragominas, o Núcleo de Atendimento Integral 
e Multidisciplinar para homens que praticam violência doméstica e familiar - NAIM. 
 
Parágrafo Primeiro -  A efetividade do trabalho do Núcleo de Atendimento se dará pela 
possibilidade de criar um grupo reflexivo, onde os homens irão compartilhar suas experiências 
e minimanente compreender a violência comedita para inibir  reincidencias. 
 
Parágrafo Segundo -  o Núcleo de Atendimento funcionará nas dependências da Secretaria de 
Saúde ou onde esta indicar. 
 
 

Art. 2°- O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
manejaráprofissional qualificado na area da psicologia, do quadro efetivo de pessoal, para 
acompanhar esse grupo reflexivo e trimestralmente apresentará relatório da progressividade 
dos atendimentos realizados pelo centro. 
 
Art. 3°-  Fica o Poder Executivo Municipal  autorizado a celebrar termos de cooperação 
adminstrativa com  o Poder Judiciário, Ministério Público do Estado do Pará  e Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social do  Pará. 
 
Art. 4°-  os orgãos que compõem a rede de infrentamento de combate a volência contra a 
mulher serão responsáveis por encaminhar os homens, autores de algum tipo de violência 
doméstica e familiar, para participarem do grupo reflexivo, conforme parágrafo primeiro do art, 
1º desta lei. 
 
 

Art. 5º-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 
 

 
Tatiane Helena Soares Coêlho 

Vereadora 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 
  Uma tragédia nunca ocorre de forma estantânea. No decorrer do tempo, no 
relacionamento, os homens agressivos , vão apresentando  pequenos sinais e comportamentos  
de sua agressividade, tais como vigiar o celular da mulher, perseguí-la no trabalho, maltratá-la 
ou diminuí-la, ofender sua honra e etc. Esses são alguns indícios que geralmente sociedade não 
identifica como violência doméstica e que pode culminar em um feminicídio, considerando que 
os homens têm dificuldade para falar sobre os próprios sentimentos e emoções. 

O grupo reflexivo será destinado a homens que configurem como autor em 
inquérito, respondam processo criminal nos termos da Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha  ou 
tenham medidas protetivas decretadas em seu desfavor na esfera cível 

No grupo reflexivo os homens serão provocados à pensar sobre as razões do 
homem agir de forma agressiva e da necessidade de mudar de opnião em diversos aspectos em 
relação a forma de se relacionar com as mulheres. 

É importante destacar que é necessário atendimento psicológico para os homens 
mudarem sua forma de relaconarem-se com as mulheres, para evitar a reincidência da 
violência  e assim superar a violência doméstica nas  famílias. 

 
 

Tatiane Helena Soares Coêlho 
Vereadora 

 
 
 
 
 


