
 

 

 

 
 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com 

Abaetetuba – Pará 

 
PROPOSIÇÃO Nº. 138/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Nas últimas décadas, em especial desde a aprovação da Lei Maria da 

Penha, a sociedade brasileira avançou rumo ao reconhecimento da violência 

contra as mulheres como um problema de toda a sociedade e da 

responsabilidade do Estado em seu enfrentamento. 

Para um efetivo enfrentamento da violência contra as mulheres precisa-se 

do comprometimento do poder público na construção de políticas públicas desde 

a prevenção, com campanhas de conscientização sobre as diversas formas de 

violência, suas causas e direitos das mulheres. Urge a inclusão deste debate em 

rede, dentro das secretarias de saúde, educação, delegacias e formação dos 

profissionais dessas áreas, bem como a valorização de políticas públicas de 

assistência e proteção às mulheres em situação de violência. 

Diante disso, para um melhor planejamento das políticas públicas 

municipais e ações de outros setores da sociedade no enfrentamento da violência 

contra as mulheres, é preciso a sistematização e análise dos dados sobre as 

mesmas, de forma a visibilizar a magnitude da violência vivenciada pelas 

mulheres da cidade de Abaetetuba. 

A pesquisa “Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da 

Saúde”, produzida pelo Ipea, apontou que para cada caso registrado, 9 outros 

não passam pela delegacia. Logo, resta evidente a necessidade de produção de 



 

dados a partir de outras fontes e portas de entradas das políticas públicas para as 

mulheres.  

É preciso utilizar também como base as informações confiáveis produzidas 

e compartilhadas pelos diversos atores sociais envolvidos no atendimento destas 

mulheres, que muitas vezes não chegam à delegacia, mas são atendidas pelas 

políticas públicas municipais da área da saúde, assistência social, entre outras. 

Assim, a produção do Dossiê das Mulheres no âmbito do município de 

Abaetetuba visibilizará periodicamente as estatísticas de violência contra as 

mulheres do município, a partir dos fontes das políticas públicas municipais, o 

que contribuirá para a construção de produção de políticas públicas intersetoriais 

e eficazes de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência. Bem 

como auxiliará na identificação de possíveis assimetrias entre regiões do 

município e/ou entre os diferentes perfis de mulheres, evidenciando as 

prioridades e enfoques de atuação do poder público municipal no atendimento às 

mesmas. 

Diante do exposto, vimos até a tribuna desta conceituada Casa requerer na 

forma regimental, após ouvir o Plenário e obter a aprovação dos nobres colegas 

Vereadores e Vereadoras, que a Mesa Executiva envie expediente a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Carvalho bem como à 

Secretaria Municipal de Assistência solicitando que efetivem o Dossiê de 

Mulheres o qual consistirá na elaboração de estatísticas periódicas sobre 

as mulheres vítimas de violência atendidas no Município de Abaetetuba, 

para que os dados coletados sejam disponibilizados para acesso de 

qualquer pessoa interessada a fim de garantir transparência e facilidade no 

desenvolvimento de políticas públicas no município de Abaetetuba. Que da 

decisão da casa, seja dada ampla divulgação a esta proposta via meios de 

comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca” em 

02 de maio de 2022.  

Maria Madalena Silva da Silva 
VEREADORA – PSOL 


