
CÂMARA MUNICIPAL DE 

PI NDORETAMA 

VEREADORA SILVIA REIS 

INDICAÇÃO 1%1° 	, DE 2o2i 

(Da Sra. Silvia Reis) 

Indica A Mesa da Câmara e ao Gabinete do Prefeito a 

adesão A Campanha Sinal Vermelho para a Violência 

Doméstica, do Conselho Nacional de Justiça. 

Nos termos dos a 

adesão à Campan 

todos os órgãos p 

igos 113 e 114 do Regimento Interno, indico A Mesa da Câmara e ao Gabinete do Prefeito a 

a Sinal Vermelho Contra A Violência Doméstica, do Conselho Nacional de Justiça, extensiva a 

'blicos dos Poderes Legislativo e Executivo de Pindoretama. 

JUSTIFICAÇÃO 

de isolamento, as mulheres em situação de violência enfrentam mais um problema: a 

nunciar os agressores. Por conta disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação 

Brasileiros (AMB) a campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica. A iniciativa tem 

mulheres em situação de violência a pedirem ajuda nas farmácias do pais, oferecendo um 

silencioso. 

é simples. A mulher deve procurar uma farmácia com um "X" vermelho na palma da mão, 

o com caneta ou mesmo um batom. Com  isso, a vitima sinaliza que esta em situação de 

o nome e endereço da mulher, os atendentes das farmácias e drogarias que aderirem A 

o ligar, imediatamente, para o 190 e reportar a situação. O projeto já conta com a parceria de 

drogarias em todo o pais. 

osta é que Câmara e Prefeitura passem a divulgar a campanha em suas redes  socials  e que a 

trabalho de conscientização para que as farmácias de Pindoretama cooperem com o projeto. 

Câmara Municipal de Pindoretama, em 8 de julho de 2021. 

Silvia Reis 
VEREADORA  
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