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GARANTE  ÀS  MULHERES  VÍTIMAS  DE
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA,  DO  TRÁFICO  DE
PESSOAS  OU  DE  EXPLORAÇÃO  SEXUAL,
P R I O R I D A D E  N O S  P R O G R A M A S
HABITACIONAIS  IMPLEMENTADOS  PELO
ESTADO  DE  MATO  GROSSO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica garantida às mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração
sexual, prioridade nos programas habitacionais implementados pelo Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Para os fins específicos de atendimento do disposto nesta lei deverá ser reservado o percentual
mínimo de 4% (quatro por cento) das unidades habitacionais dos programas habitacionais implementados
pelo Estado de Mato Grosso.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

As mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual, tornam-se
socialmente vulneráveis, de forma que o poder público deve também preocupar-se em desenvolver políticas
públicas que amenizem e reduzam os danos psicológicos decorrentes daquelas ações.

Muitas dessas mulheres, vítimas das modalidades reportadas na presente iniciativa, são obrigadas a
reconstruir suas vidas, o que implica, na maioria das vezes, em mudança de emprego e residência. Daí o
porque, além de outras medidas, como a assistência médica e psicológica, o Estado deve garantir os meios
necessários para este recomeço.

Assim de justifica a relevancia da proposição ora apresentada, porque reserva percentual mínimo das
unidades habitacionais de programas do Poder Executivo Estadual para serem necessariamente destinadas
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às mulheres em estado de vulnerabilidade, decorrente de ato de violência que tenha sofrido.

Não obstante a crescente demanda por habitações, haja vista a carência da população carioca, é relevante
voltarmos nossa preocupação àquelas situações nas quais, além das aflições naturais da vida, a mulher tem
que ainda suportar outros constrangimentos.

Para isto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa para a concretização desta proposta.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Setembro de 2019

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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