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Promovente:
Ver. AURÉLIO NOMURA (PSDB)
Ementa:
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade
de apurar quais as medidas que
efetivamente vem sendo tomadas para reduzir o número dos casos de
violência contra a mulher, que vem
aumentando a cada dia, averiguar quais medidas podem ser adotadas para
estimular as mulheres agredidas a
denunciar, bem como as medidas tomadas pelo Município para acompanhar
as vítimas.
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Gabinete do Vereador Aurélio Nomura
REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito
com a finalidade de apurar quais as medidas que
efetivamente vem sendo tomadas para reduzir o número
aumentando a cada dia, averiguar quais medidas podem
ser adotadas para estimular as mulheres agredidas a
denunciar,

bem

como

as

medidas

tomadas

pelo

Município para acompanhar as vítimas. 
Ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Considerando que a imprensa vem divulgando, cotidianamente, o aumento dos casos
de violência contra as mulheres devido as restrições da pandemia;
Considerando que as restrições de movimento tornaram mais difícil para as
sobreviventes denunciar o abuso e buscar ajuda;
Requeiro, com fundamento no Art. 33 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e
Art. 90 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, a constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito, composta por 07 (sete) membros e duração de 120 (cento e
vinte) dias, prorrogáveis na forma regimental, para apurar quais as medidas que
efetivamente vem sendo tomadas para reduzir o número dos casos de violência contra
a mulher, que vem aumentando a cada dia, averiguar quais medidas podem ser
adotadas para estimular as mulheres agredidas a denunciar, bem como as medidas
tomadas pelo Município para acompanhar as vítimas.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Aurélio Nomura
Vereador
Viaduto Jacareí, 100 – 6º andar – sala 618 – Bela Vista – CEP 01319-900 – SP – Tel. 3396-4286.
nomura@camara.sp.gov.br

www.aurelionomura.com.br
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