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        Nos termos do artigo 177 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, combinado com o
artigo 28 da Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja
encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Mauro Mendes, com
cópias ao Excelentíssimo Senhor Secretário Chefe da Casa Civil Mauro Carvalho, ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Segurança Pública Alexandre Bustamante dos Santos, a Excelentíssima Senhora
Secretária de Estado de Assistência Social Rosamaria Ferreira de Carvalho e ao Ilustríssimo Senhor
Delegado Geral da Policia Judiciaria Civil do Estado Mário Demerval Aravechia de Resende, solicitando
informações acerca do efetivo cumprimento da Lei Federal nº 14.022, de 07 de julho de 2020, lei esta que
altera a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019.

JUSTIFICATIVA

        No dia 08/07/2020 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 14.022/2020 que assegura o pleno
funcionamento de órgãos de atendimento às mulheres, crianças e adolescentes, aos idosas, pessoas com
deficiência e as vítimas de violência doméstica e familiar, durante a pandemia da Covid 19.

        Conforme a Lei, o atendimento às vítimas é considerado serviço essencial e não poderá ser
interrompido enquanto durar o Estado de Calamidade Pública. Denúncias recebidas nesse período deverão
ser encaminhadas as autoridades em até 48 horas, além de obrigar em os casos o atendimento ágil as
demandas que impliquem risco à integridade dessas vítimas, exigindo que os órgãos de segurança criem
canais gratuitos de comunicação interativos para o atendimento virtual, acessíveis por celulares e
computadores.

        Os casos de violência doméstica e familiar tem aumentado nos noticiários e as mulheres e seus
familiares podem enfrentar obstáculos adicionais em meio à pandemia da Covid 19 em razão das
dificuldades de acesso aos serviços de proteção e ao sistema de justiça, já que as restrições decorrentes do
isolamento social podem acabam dificultando o processo de atendimento às pessoas mais vulnerabilizadas.

        É necessário e urgente que os dispositivos constantes nesta Lei sejam acompanhados de aporte
financeiro pelo Governo Federal aos estados e Municípios, pois muitos se encontram em penúria extrema,

1



Requerimento - 92k8nltp

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

com baixa arrecadação e despesas extraordinárias causadas pela pandemia.

        Precisamos de dados estatísticos desses atendimentos tendo em vista termos somente a rede de
proteção funcionando em regime de 24 horas nos municípios de Várzea Grande, Barra do Garças e em
formação aqui em Cuiabá, contando com plantão de atendimento 24 horas.

        Estamos em abril de 2021 e precisamos de números concretos para pensarmos juntos nesse
Parlamento, na Comissão de Segurança Pública, a qual eu presido, e nas demais pertinentes a esse assunto,
soluções para esses setores mais vulneráveis da sociedade, haja vista a urgência que o caso requer em
razão da precariedade econômica da maioria da população, decorrente do necessário isolamento social para
preservar as pessoas da contaminação pelo vírus, da paralisia das atividades econômicas e a instabilidade
das políticas federais que geraram o  caos social.

        A resposta ao Requerimento de minha autoria nº 241/2020 demonstrou a precariedade das Delegacias
Especializadas da Mulher que abrigam também o atendimento ao idoso, à criança e ao adolescente, em
número absolutamente inadequado face as necessidades e a grande extensão territorial do Estado.

        Precisamos de ações urgentes e que venham ao encontro dessas necessidades e por essas razões
conclamo meus pares nessa Casa de Leis pela sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Abril de 2021

 

João Batista
Deputado Estadual
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