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REQUERIMENTO N° 053 /2018 

¡CÂMARA M U,\I TC1, AL DE MO,. 

!APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRI,. 
AO DIA: (-- / 0 

Exmo. Sr Presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Moju 

A Vereadora MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT, da bancada do PSDB nesta 

Câmara, usando de suas atribuições que a Lei lhes confere, vem solicitar a V. 

Excia., que seja encaminhado expediente ao Exmo. Sr. Deodoro Pantoja da Rocha, 

Prefeito Municipal de Moju„ no sentido dessa autoridade viabilizar a implantação 

do PROPAZ mulher, junto a Secretaria de Segurança Pública, Neste município. 

JUSTIFICATIVA: 

Senhores Vereadores e vereadoras, nossa cidade tem melhorado muito em relação a 

segurança pública, mas o índice de violência contra as mulheres não tem 

parado,principalmente em suas próprias casas, onde as mesmas são humilhadas e 

espancadas muitas das vezes pelos próprios companheiros, e muitas dessas 

mulheres são iludidas e tem medo de denunciar e são poucas as que tem coragem 

de chegar até o Propaz ou delegacia para denunciar o agressor, e as vezes quando 

chega a delegacia ainda tem que enfrentar o policial homem, pois não tem um setor 

com profissionais mulheres acompanhada e uma psicóloga para atender essa 

mulher que muitas das vezes já vem sofrendo e muitas delas até com depressão 

ip
Diante dessa situação, solicitamos ao senhor prefeito municipal que faça parceria 

com o governo estadual para a implantação do PROPAZ mulher em nosso município. 

Pelo exposto, Esperamos poder contar com a aprovação da matéria que o Executivo 
possa atender nossa reivindicação o mais breve possível. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 25 de abril 2018. 
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