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REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 110/17. 

 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais e após ouvir o Douto Plenário, 

solicitar ao Executivo Municipal, sobre o quanto segue: 

 

►Oficiar ao Presidente da OAB para parceria ou Convênio, 

quanto a atendimento para mulheres que sofrem violência 

doméstica. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares. 

 

 

     Em Sessão Ordinária realizada no dia 

07 de agosto p. passado, apresentei ao Plenário Legislativo o 

presente Requerimento de Urgência, no sentido de que o 

Executivo Municipal adote através de Ofício, para parceria ou 

convênio com a OAB local e seu Presidente, no atendimento às 

mulheres vítimas de violência doméstica. 

     É mister relatar sobre a Conferência 

da Saúde da Mulher, bem como da Conferência da Assistência 

Social, e ao participar, por bem apresentei uma sugestão dessa 

Parceria, no intuito das “Advogadas Mulheres como 

Voluntárias”, atenderem no CRAS do Município, para esse 

atendimento assistencial, onde essas mulheres estariam muito 

mais à vontade, num processo sigiloso, dando total 



  

esclarecimento sobre os seus direitos, como vítimas da violência 

doméstica. Dados e estatísticas sobre violência contra as 

mulheres, estampam os noticiários e em muitas situações 

seguem silenciosas, por medo e toda a sorte de ameaças. 

Agressões físicas e psicológicas são as principais formas de 

violência contra mulheres. Imperioso que a Prefeitura Municipal 

de Queluz, enviasse esse Ofício ao Presidente da OAB, para que 

mais mulheres encontrem o amparo necessário aos seus 

direitos, mesmo porque a violência doméstica é um fenômeno 

de extrema gravidade e que impede a realização do pleno 

potencial de trajetórias pessoais, vitima famílias inteiras 

marcadas pela violência e, assim, limita o desenvolvimento 

global da sociedade. 

      

     Assim, aguarda-se um 

posicionamento do Chefe do Poder Executivo, contribuindo o 

Município de Queluz para o seu desenvolvimento local e 

valorizando do bem comum.    
 

 

              Sala das Sessões, Drº João Monteiro 

da Silva, em 08 de agosto de 2017. 

 

 

 

 
      KÁCIA Mª NEMETALA MACEDO 

                   VEREADORA PV 

 

 

 


