
Indicação - 2xu8tqrx

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 2xu8tqrx
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
05/09/2017
Indicação nº 1840/2017
Protocolo nº 4283/2017
 

Autor: Dep. Jajah Neves

Indica ao Excelentíssimo Governador do estado
de Mato Grosso Senhor José Pedro Gonçalves
Taques  e  ao  Excelentíssimo  Secretário  de
Estado de Justiça e Segurança Pública, Senhor
Rogers  Jarbas  (SESP)  que  as  Delegacias  da
Mulher funcionem 24 horas.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora,
após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Excelentíssimo Governador do
estado de Mato Grosso Senhor José Pedro Gonçalves Taques e ao Excelentíssimo Secretário de Estado de
Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso (SESP), Senhor Rogers Jarbas, mostrando a necessidade que
as Delegacias da Mulher funcionem 24 horas.

JUSTIFICATIVA

As Delegacias da Mulher no estado de Mato Grosso passaram por grandes dificuldades para seu
funcionamento e o atendimento eficaz ao público, de acordo com dados do Ministério da Saúde, 70% dos
casos de estupro notificados são cometidos por namorados, parentes ou conhecidos das vítimas. Além disso,
brigas e agressões, geralmente, acontecem à noite ou aos finais de semana. É por isso que as unidades que
atendem especificamente as mulheres devem estar disponíveis para receber essas denúncias o mais rápido
possível – e não apenas em horário comercial.

As Delegacias da Mulher devem contar com profissionais preparados para acolher mulheres em situação de
vulnerabilidade fornecendo, além de informações corretas sobre seus direitos e medidas protetivas,
encaminhamentos para suporte jurídico, médico e psicológico e para redes de apoio e tratamento digno que
não coloque a conduta da vítima em xeque ou deslegitime sua denúncia, reclamações constantes de
mulheres que precisam recorrer a unidades comuns.

As unidades são imprescindíveis para o atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência. A
especialização é necessária porque este tipo de crime, além de ser comum – 1 mulher é estuprada a cada 1
minuto e 13 são mortas por dia no Brasil –, requer um tipo de atendimento e orientação especial visto a
vulnerabilidade das vítimas.
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Para a vítima de violência, que já passa por sofrimento e trauma emocional, enfrenta ainda dificuldades e
constrangimentos para expor a situação, merece ser atendida em ambiente adequado, reservado, com o
amparo necessário que a Lei lhe reserva.

No ano de 2016, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no país. Isso representa 4,4
milhões de brasileiras (9% do total das maiores de 16 anos). Se forem contabilizadas as agressões verbais,
o índice de mulheres que se dizem vítimas de algum tipo de agressão em 2016  que houve aumento  para
29%., no Estado de Mato Grosso foram registrado 43,8 mil, ocorrências de violência contra a mulher.O
número é maior dos que os registrados nos dois anos anteriores e se refere a vítimas com idades entre 18
anos e 59 anos. Em 2015, 34.720 ocorrências foram feitas, enquanto que, em 2014, foram 29.229 registros.

Houve 1,5  mil aprensão de  suspeitos de agressões contra a mulher no Mato Grosso durante o ano de 2016,
segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Os dados se
referem a prisões efetuadas em flagrante pela Polícia Militar (1.464) e cumprimento de mandados de prisão
(93).

Neste sentido, se houvesse uma Delegacia da Mulher com atendimento 24 horas esses números de
aprensões poderiam ser maiores, evitando muitas vezes que o suspeito venha a fugir.

Assim, pedimos ao Governo do Estado que olhe por este problema apresentado no Estado, em especial para
as grandes cidades, Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, devido ao aumento da violência contra a
mulher, ocupando o ranking de 3º estado com maior índice de violência seguido de morte em mulheres
negras, conto com providências urgentes averiguando a necessidade do bom funcionamento da Delegacia
para assegurar à mulher um ponto de apoio, atenção especial, a assistência e a tranquilidade que as vítimas
de violência doméstica tanto necessitam.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Setembro de 2017

 

Jajah Neves
Deputado Estadual
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