
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

MOÇÃO N2 01/2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

As Vereadoras que subscrevem a presente, eleitas para a legislatura
2021/2024, propõem, após ouvido o Plenário e nos termos do artigo 109 da
Resolução n- 04/2016 - Regimento Interno desta Casa Legislativa, com pedido de

inserção em ata, a presente MOÇÃO DE REPUDIO ao recente ato de violência
sofrido por uma moradora de nosso município durante um procedimento realizado
em uma consulta médica, nos termos a seguir:

CONSIDERAÇÕES

Considerando a necessidade de preservar as partes, o fato ocorrido não

será narrado uma vez que o objetivo da presente moção é o de apoiar e prestar

solidariedade à vítima. Não obstante, trata-se de um tema profundamente relevante

e que necessita ser externado neste espaço do poder público.

Acontece que, as relações desiguais entre os gêneros em nossa sociedade

expõem as mulheres a diversos tipos de violência. A violência do silêncio, da não

ocupação dos espaços de poder, do salário desigual, da falta de segurança, da

ausência de oportunidades, do feminicídio e da não liberdade e ausência de respeito

em relação ao próprio corpo, portanto, as mulheres não conseguem se sentir seguras

nem mesmo em espaços que deveriam garantir o seu bem-estar e o direito à vida,

como aponta este caso.

As violências sexual e física, em específico, assombram milhares de

mulheres em nosso país. Na violência sexual, 86% (oitenta e seis por cento) dos
casos ocorrem entre crianças e adolescentes, com um aumento de 14% (quatorze

por cento) em 02 (dois) anos, demonstrando, que, nem as próprias casas são seguras
para nossas meninas e mulheres, efetivando, portanto, a cultura da violência.
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Posto isso, de acordo com dados extraídos do site eletrônico

(https://www.uol.com.br/universa/notjcias/redacao/2020/10/10/dia-contra-a-
violencia-a-mulher-10-dados-explicam-por-que-falar-sobre-isso.htm) do Portal
Uol; uma mulher é morta a cada 07 (sete) horas por ser mulher; o Brasil está no 5-
(quinto) lugar no ranking mundial do femicicídio; uma mulher sofre violência

doméstica a cada 02 (dois) minutos; o Brasil bateu recordes de registros de estupro;
uma menina de até 13 (treze) anos é estuprada a cada 15 (quinze) minutos; a
violência não é só física - agressões psicológicas crescem anualmente; quase metade
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