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Vila Velha, 20 de setembro de 2018. 
 
 
 
INDICAÇÃO –GVDA- 583/2018 
 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
Exmo. Sr.Vereador Ivan Carlini 
 
 
 
ARLETE DA SILVA SANTIAGO, Vereadora que a este subscreve, no uso de suas 
prerrogativas regimentais,, vem mui respeitosamente a V. Exa., requerer o 
encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo. Prefeito 
Municipal, solicitando a instalação da rede municipal de albergues, sob 
responsabilidade do Município, em cumprimento ás determinações do art. 1º, §2º da 
Lei Municipal nº 2.951, de 27 de maio de 1994. 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Essa solicitação se justifica considerando que, a Lei Municipal nº 2.951, de 27 de 
maio de 1994 (cópia em anexo), cria o Programa Municipal de Albergues para a 
Mulher Vítima de Violência, objetivando acolher, em albergues mantidos 
especificamente para este fim, em caráter emergencial e provisório, as mulheres 
vítimas de violência e seus filhos menores, assim como prestar apoio às entidades 
que desenvolvam ações sociais de atendimento á mulher. 
 
Para tanto, “o programa prevê a instalação de rede municipal de albergues, sob a 
responsabilidade do Município, que oferecerão abrigo e alimentação, prestação de 
assistência social, médica, psicológica e jurídica às mulheres vítimas de violência, 
com o objetivo de superar as situações de crise e carência psico-social, valorizar as 
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potencialidades da mulher, despertar e favorecer a sua consciência de cidadania e 
sua capacitação.” (art. 1º, §2º)  
 
Ocorre que, por meio do OF. 607/2018 – SEMGOV/GAB (cópia em anexo) esta 
Municipalidade informa que não possui albergues para o acolhimento de mulheres 
vítimas de violência, possuindo convênio com a Casa Abrigo Estadual para tal fim. 
 
Por todo o exposto, requer sejam tomadas as providencias necessárias para a 
instalação da rede de albergues, sob a responsabilidade do Município, em 
cumprimento da disposição contida no art. 1º, §2º da Lei Municipal nº 2.951/1994. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

 


