
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR

REQUERIMENTO Nº 346/2021

O Vereador CAPITÃO ALENCAR que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após
cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja consignado por esta
Casa Legislativa “MOÇÃO DE APLAUSOS” A PATRULHA DA MULHER DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) de Petrolina pelos relevantes serviços prestados à
proteção das mulheres vítimas de violência, bem como pela sua IMPORTANTE
ATUAÇÃO, ter cumprido o seu papel no fortalecimento da segurança pública municipal e na
efetivação da Lei Maria da Penha.

JUSTIFICATIVA:

A Patrulha da Mulher da Guarda Civil Municipal (GCM) de Petrolina vem realizando um
importante serviço no que toca à fiscalização de medidas protetivas e o acompanhamento às
vítimas de violência doméstica e familiar no município. As ações da Patrulha buscam o
cumprimento de medidas protetivas relacionadas às diretrizes da Lei Maria da Penha. Desde
2018, quando foi criada, já foram feitas várias detenções, conduções de indivíduos para a
Delegacia de Polícia por cometerem algum tipo de ato de violência contra a mulher. Além de
dezenas de acompanhamentos de mulheres no cumprimento de medidas preventivas. Também
foram realizadas centenas de visitas para fiscalizar as medidas protetivas, além de dezenas de
retiradas de pertences de vítima do local da ocorrência, em apoio a Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher (DEAM); mais dezenas de acompanhamentos de vítimas à DEAM
para registro de Boletim de Ocorrência (BO); centenas de notificações ao descumprimento de
medidas protetivas; encaminhamentos de vítimas a abrigo provisório; e vários
encaminhamentos/conduções de vítimas ao CEAM para atendimento psicológico jurídico e
social. A Patrulha da Mulher é especializada e presta serviço à população 24 horas por dia.
Qualquer denúncia que envolva violência contra a mulher pode ser registrada pelo telefone
153.

Da decisão desta Casa Legislativa dê-se ciência ao Senhor Secretário Executivo de Segurança
Pública de Petrolina, na pessoa do Senhor CÍCERO DIRCEU e ao Senhor Inspetor
Jenivaldo dos Santos (carinhosamente conhecido por JOTA SANTOS) coordenador da
Patrulha da Mulher.

Sala das Sessões, em 22 de junho de 2021.

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA
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