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Procuradoria Geral do Nlunicipio

PROJETO DE LEI N' 3b t20't9.

INSTITUI O PROGRAMA "CASCAVEL:
cTDADE RESTAURATTvI" e oÁ ourRAs
pnovloÊuctas.

FAÇO SABER QUE R CÂHARRA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO

DO PARANA APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. ío O Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa" consiste num

conjunto articulado de estratégias inspiradas nos princípios da Justiça Restaurativa.

abrangendo atividades promotoras da Cultura de Paz e do Diálogo, e

implementadas mediante a oferta de serviços de transformação auto compositiva de

conflitos.

Art. 2o A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e

sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa á

conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de

conÍlrtos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou

abstrato, sáo solucionados de modo estruturado nesta lei e de acordo com os
princípios da Justiça Restaurativa.

Art. 30 São objetivos do Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa":

l- garantia da proteçáo social, por meio de práticas restaurativas de

valorizaçáo da vida, reparação dos danos, sempre que possível, prevenção de riscos,

responsabilização dos envolvidos e da comunidade de apoio destes, apaziguamentc
de conflitos, e por fim, o restabelecimento da paz social, especialmente:

a) em âmbito familiar;

b) nas áreas da infância e juventude;

e) nas ações relativas aos idosos;

f) nas açÕes relativas às pessoas com deficiência;

g) em ambientes escolares;

h) na capacitação de servidores públicos;

i) nas açoes de secretarias municipais de saúde, educaçáo, segurança
pública, antidrogas e assistência social;

j) junto a órgãos e entidades ligadas a administração pública municipal.

h) Nas comunidades diversas, especialmente as mais carentes.
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ll- os Íacilitadores que atuarão nos programas desenvolvidos pelo

município agirão com sigilo, imparcialidade, decoro, compromisso público e

atenderão aos requisitos da Resoluçáo 225 de 31 de maio de 2016, do Conselho

Nacional de Justiça ou norma que porventura a substitua;

lll - a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso dos munícipes

ao desenvolvimento de suas potencialidades e atendimento de suas necessidades.

Art. 40 O Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa'' rege-se pelos

seguintes princípios:

l- universalidade: todos têm direito ao acesso das práticas restaurativas,
prestadas a quem delas necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do

cidadão, sem discriminação de qualquer espécie;

ll - gratuidade; a assistência restaurativa deve ser prestada sem

exigência de contribuição ou contrapartida do usuário;

lll - equidade: respeito à diversidade social, à igualdade de direitos, à

imparcialidade e ao senso de justiça;

lV- sigilo: conÍidencialidade das informaçÕes no decorrer do processo;

Vl - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação
de qualquer natureza, garantindo-se equÍvalência às populaçÕes urbanas e rurais;

Vll - divulgação ampla do programa e valores;

Vlll - voluntariedade: participação voluntária dos envolvidos.

Art, 5a As açôes do programa "Cascavel: Cidade Restaurativa" será
organizada em sistema descentralizado e participativo êntre os membros integrantes
do Núcleo Comunitário de Práticas de Justiça Restaurativa de Cascavel, Secretaria
Municipal de Política Sobre Drogas e Proteção à Comunidade, Secretaria Municipal
de Assistência e Secretaria Municipal de Educação garantindo as seguintes
estruturas:

l- Proteçáo Social Básica aos participantes usuários;

ll - Gestão Financeira e Orçamentária;

lll- Gestáo do Trabalho e Capacitação Permanente;

Vl- A divulgação e a disponibilização dos serviços prestados Íicaráo a
cargo do município.

Art. 60 O Município de Cascavel atuará de forma articulada com as
esferas federal e estadual, observadas as normas gerais da Resolução 22S de 31 de
maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, cabendo-lhe coordenar e executar
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os servrços, programas, projetos em seu âmbito, bem como firmar convênios ou

parcerias para melhor atender a finalidade desta lei.

Art. 70. Compete ao Municipio de Cascavel, através da Secretaria

Municipal de PolÍtica Sobre Drogas e Proteção à Comunidade, Secretaria Municipal

de Assistência e Secretaria Municipal de Educação:

l- planejar e coordenar a gestão e a implementação do Programa
"Cascavel: Cidade Restaurativa";

ll - promover a integraçáo entre as instituiçÕes executoras e apoiadoras
do Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa";

lll - atuar no acompanhamento, fiscalização e avaliação do atendimento
prestâdo no âmbito dos órgáos a que se encontrem afetos a execuçáo do Programa
"Cascavel, Cidade Restaurativa";

lV - estimular amplo processo de construção e mobilização social,

abrangendo de Íorma integrada as políticas envolvidas em torno dos objetivos do
Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa";

V - atuar junto aos órgãos públicos, a iniciativa privada e a populaÇão

em geral, no sentido de buscar a participação e contribuição para incrementar o
Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa";

Vl - desenvolver pesquisas operacionais, formaçÕes de recursos
humanos e campanhas de esclarecimentos visando à promoção da paz e prevençâo

da violência e da criminalidade com fundamento nos princípios e práticas da Justiça
Restaurativa.

Vll - solicitar e ter acesso às informaçÕes de caráter técnico
administrativo, econômico, financeiro e operacional, relativas ao funcionamento dos
órgãos encarregados da execução do Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa";

Vlll - acompanhar, fiscalizar e avaliar as atividades de gestão e
assessoramento técnico, bem como o atendimento prestado à comunidade;

lX - participar do desenvolvimento da política de recursos humanos para
atuarem na pacificação de conflitos, crimes, violências e promoção da paz;

X - propor medidas para o aprimoramento da organização e
funcionamento das práticas restaurativas.

Art. 8o. O Poder Executivo Municipal permitirá e estimulará que os
profissionais facilitadores de seu quadro próprio, no exercício de suas funçÕes
desenvolvam práticas restaurativas ligadas ao programa "Cascavel: Cidade
Restaurativa" em suas jornadas de trabalho.
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Art. 9o Poderão atuar no Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa",

voluntários. assim considerados as pessoas Íísicas formadas, cadastradas e

supervisionadas tecnicamente nas práticas de Justiça Restaurativa, dedicadas a

atuar voluntariamente na pacificação de conflitos.

Art. 10 O Poder Executivo ÍVlunicipal, através da Secretaria IVlunicipal de

Assistência Social. de forma compartilhada com suas congêneres no âmbito
municipal, e mediante aÇÕes compartilhadas e/ou sob conveniamento com as

demais instituiçÕes parceiras, fica encarregado de viabilizar o Programa It/unicipal
"Cascavel: Cidade Restaurativa", bem como sua regulamentaçáo, naquilo que for
necessano

Art. I í Esta Lei entra e or na data da sua pu caçao

Art. 12 Revogam s d isposiçoes em contrário

G inete do Prefeito Municipal
ascavel, 06 de agosto de 2

eo nal ere os.
PreÍe Mun icipal,
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MENSAGEM DE LEI

Excelentissimo Presidente,
Nobres Vereadores(as),

Submeto à apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal o

incluso Projeto de Lei que "lNSTlTUl O PROGRAMA 'CASCAVEL: CIDADE

RESTAURATIVA" E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,"

O foco do Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa" é oficializar os

principios da Justiça Restaurativa na atuação municipal, como Íerramenta para

construÇão de uma cultura de paz, se valendo da comunicaçáo assertiva,

comunicação não violenta, entre outras possibilidades de promover paz.

Dentre os principais objetivos do Programa estâo: integraçáo

interinstitucional e transversalidade com relação ao conjunto das políticas públicas;

foco na solução auto compositiva de conflitos e problemas concretos; abordagem

metodológica dialogal, empática, não persecutória, respon sa biliza nte sem

culpabilização, capaz de assegurar espaços seguros e protegidos que permitam o

enfrentamento de questôes difíceis; participação direta dos envolvidos, mediante a

articulaçáo e das microrredes de pertencimento Íamiliar e comunitário em conjunto

com as redes profissionalizadas; engajamento voluntário, adesáo, auto-

respo nsabilização; deliberação por consenso e co-responsab ilizaçáo:

empoderamento das partes, fortalecimento dos vínculos, coesionamento do tecido

social e construção do senso de pertencimento e de comunidade; intenupção das
espirais conflitivas como forma de prevenir e reverter às cadeias de propagação da

violência; crescimento na capacidade de diálogo reflexivo por meio de círculos de
paz nos mais diversos espaços públicos e privados.

O Programa será coordenado pelo Município de Cascavel, através da

Secretaria Municipal de Política Sobre Drogas e ProteÇáo à Comunidade, Secretaria
Municipal de Assistência e Secretaria It/unicipal de Educação.

O MunicÍpio de Cascavel terá por missáo planejar e coordenar a gestão

e a implementação do Programa "Cascavel: Cidade Restaurativa"; promover a

integração entre as instituiÇÕes executoras e apoiadoras do Programa; atuar no
acompanhamento, fiscalização e avaliaçâo do atendimento prestado no âmbito dos
órgãos a que se encontrem afetos a execução do Programa; estimular amplo
processo de construção e mobilização social, abrangendo de forma integrada as
políticas envolvidas em torno dos objetivos do Programa; atuar.iunto aos órgãos
públicos, a iniciativa privada e a população em geral, no sentido de buscar a
participação e contribuição para incrementar o Programa; desenvolver pesquisas
operacionais, formaçôes de recursos humanos e campanhas de esclarecimentos
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visando à promoção da paz e prevenção da violência e da criminalidade com

fundamento nos principios e práticas da Justiça Restaurativa; solicitar e ter acesso

às informaçóes de caráter técnico administrativo, economico, financeiro e

operacional, relativas ao funcionamento dos órgãos encarregados da execução do

Programa; acompanhar, fiscalizar e avaliar as atividades de gestão e

assessoramento técnico, bem como o atendimento prestado à comunidade;
participar do desenvolvimento da política de recursos humanos para atuarem na

pacificação de conflitos, crimes, violências e promoção da paz; propor medidas para

o aprimoramento da organizaçáo e funcionamento das práticas restaurativas.

Essas sáo Senhor Presidente, as razôes que justificam a elaboração do

presente Projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores lVlembros da

Câmara Legislativa, e peço vênia parâ encarecer a sua importância e urgência na

convicÇão de que, com a promulgaçã o desta Lei, t idade avançado mais uma

a Vossa Excelência,significativa etapa do seu progresso e ape amento, renovan

os meus protestos de elevada esti distinta consideração

Gab ete do Prefeito Municipal
U cavel, 06 de agosto de 201

Leonal o Pàran hos,
Preí to I\/un icipal

Ao Excelentíssimo Vereador
Alécio Natalino Espínola
Presidente da Câmara lVlu nicipal
Cascavel - PR.
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