
CPMI VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
REQUERIMENTOS APRECIADOS NA 2ª REUNIÃO, REALIZADA EM 28.02.2012 

Item   Número Ementa Autor Observação 
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1. 001/12 Requer seja constituído, no âmbito da CPMI, grupo 
de tr abalho para a nalisar a si tuação d a vi olência 
vivida pelas mulheres do campo e da floresta.  

Dep. Luci 
Choinacki 

APROVADO 

2. 002/12 Requer a presença da CP MI n o Es tado de Santa 
Catarina.  

Dep. Luci 
Choinacki 

e 
Dep. Carmen 

Zanotto 

APROVADO

3. 003/12 Requer se ja convidada Carmem  Cam pos, 
Coordenadora do Comitê Latino-Amer icano e do 
Caribe para De fesa dos  Direitos das Mulheres  
(CLADEM). 

Dep. Carmen 
Zanotto 

APROVADO

4. 004/12 Requer seja  convidada a  advo gada, Ia ris Ramalho 
Cortes, par a apresentar dados s obre a violênci a 
contra mulheres.  

Dep. Carmen 
Zanotto 

APROVADO

5. 005/12 Requer seja convidada, Ana Alba Brazão Teixeira, 
membro do Comitê Impulsor da Frente pelo Fim da 
Violência Contra as Mulh eres da As sociação dos  
Magistrados do Brasil.   

Dep. Carmen 
Zanotto 

APROVADO

6. 006/12 Requer a designação de  três assess ores para 
constituírem o corpo de assessores desta CPI. 

Dep. Jô Moraes APROVADO

7. 007/12 Requer a designação de um Consultor para auxiliar 
os trabalhos desta CPMI. 

Dep. Jô Moraes APROVADO

8. 008/12 Requer a realiz ação de Audiência P ública em 
Goiânia. 

Dep. Marina 
Sant’Anna 

APROVADO

9. 009/12 Requer a criação de Subcomissão de Infraestrutura 
e das práticas das Delegacias de Polícia nos Estados.

Dep. Marina 
Sant’Anna 

APROVADO

10. 010/12 Requer se jam convidados para audiência a 
Secretaria de Políticas Par a as Mulheres, o 
Ministério d a Justi ça e o Consel ho N acional de  
Justiça. 

Dep. Jô Moraes APROVADO

11. 011/12 Requer sejam convidadas para audiênci a a Uni ão 
Brasileira de  Mulheres, o CFE MEA e a Rede  
Feminista. 

Dep. Jô Moraes APROVADO

12. 012/12 Requer sejam realizadas reuniões da CP MI nas 26 
capitais em parceria com a Assembleia Legislativa, 
Poder Judiciário local, Secretarias de Defesa Social 
e o movimento organizado de mulheres  

Dep. Jô Moraes APROVADO

13. 013/12 Requer a re alização de audiência pú blica com  
representantes da Conf ederação Nac ional dos 
Trabalhadores na Agricultur a – CO NTAG, 
Comissão Pastoral da Terra e o Movimento dos Sem 
Terra – MST, Mulhere s da Flores ta e a Re de de  
Mulheres Rurais na América Latina e Caribe. 

Sen. Vanessa 
Grazziotin 

APROVADO

14. 014/12 Requer a re alização de audiência pú blica com  
representantes das di versas Ce ntrais Si ndicais do 
Brasil –  CUT, CTB, Fo rça Sindica l, Nov a Centra l 
Sindical e União Geral dos Trabalhadores.  

Sen. Vanessa 
Grazziotin 

APROVADO

15. 015/12 Requer a re alização de audiência pú blica com  
representantes da Uni ão B rasileira de Mulheres – 
UBM, Centro Feminista e Assess oria – CFEME A, 
Articulação de Mulheres, Rede Feminista de Saúde , 
Ministério Público e a entidade das Naç ões Unidas  
para a Igual dade de Gê nero e o Empoder amento 
das Mulheres – ONU Mulheres.  

Sen. Vanessa 
Grazziotin 

APROVADO

16. 016/12 Requer seja convidado Carl os Ta dayuki O shikata 
para expor sobre pr otocolo dese nvolvido pela 
Unicamp para atendimento às mulheres  vítimas de 
violência sexual.  
 

Dep. Dr. 
Rosinha 

APROVADO
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17. 017/12 Requer seja c onvidada a Ministra da Sec retaria de 
Política para Mulheres pa ra e xpor as  linhas de 
atuação do Ministério sobre o tema.  

Dep. Dr. 
Rosinha 

APROVADO
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REQUERIMENTOS APRECIADOS NA 3ª REUNIÃO, REALIZADA EM 06.03.2012 
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1. 018/12 Requer a realização de audiência pública na cidade  
de São Paulo/SP em data e local a serem definidos.  

Dep. Keiko Ota APROVADO 

2. 019/12 Requer a realização de audiência pública no estado 
do A mazonas, com o o bjetivo de a nalisar a 
aplicação da Lei Maria da Penha naquele estado.  

Sen. Vanessa 
Grazziotin 

e 
Dep. Rebecca 

Garcia 

APROVADO

3. 020/12 Requer a realização de audiência pública na cidade  
de Belo Horizonte/MG. 

Dep. Eduardo 
Azeredo 

APROVADO 

4. 021/12 Requer a realização de audiência pública no estado 
de Pernambuco. 

Dep. Jô Moraes APROVADO

5. 022/12 Requer a realização de audiência pública na cidade  
de Salvador. 

Dep. Jô Moraes APROVADO 

6. 023/12 Requer sejam  solicitadas  aos Tribun ais de Ju stiça 
dos Es tados e do Dis trito Feder al as  seguin tes 
informações: 
- No que concerne à viol ência contra a mulher, 
quantas ações judiciais de ram entrada, nos últim os 
cinco anos; 
- Quantas dessas ações tramitam em julgado. 

Dep. Dr. 
Rosinha 

APROVADO

7. 
 
 

024/12 Requer sejam solicitadas às  Secre tarias de  
Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal 
as seguintes informações: 
- Quais estados têm dele gacias especi alizadas no 
atendimento às mulheres vítimas de violência; 
- Qual o número de B oletins de Ocorrência 
registrados nos últimos cinco anos; 
- Número de i nquéritos concluídos e quantos foram  
encaminhados para o Ministério Público.  

Dep. Dr. 
Rosinha 

APROVADO 

8. 025/12 Requer seja convidada a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), para participar das discussões sobre a 
aplicação da Lei Maria da Penha. 

Dep. Rebecca 
Garcia 

APROVADO

9. 026/12 Requer se jam convidados o Ministér io Público 
Federal, a P rocuradoria Geral d a R epública, a 
Fundação Nacional do Índio ( FUNAI) e a s 
organizações de mulheres indígenas para discutir a 
aplicação d a Lei Mari a da  Penha ent re os po vos 
indígenas. 

Dep. Rebecca 
Garcia 

APROVADO

10. 027/12 Requer sejam convidados o Ministério da Saúde e a 
Secretaria de  Políticas de Prom oção da Igualdade  
Racial. 

Dep. Jô Moraes APROVADO 

11. 028/12 Requer seja realizada Audiência Pública no Estado 
do Acre. 

Dep. Jô Moraes 
e 

Dep. Perpétua 
Almeida 

APROVADO

12. 029/12 Requer seja realizada Audiência Pública no Estado 
do Espírito Santo. 

Dep. Sueli 
Vidigal 

APROVADO
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1. 030/12 Requer seja convidado o Ministério da Educa ção 
para participar das disc ussões sobre a aplicação da 
Lei Maria da Penha. 

Dep. Rebecca 
Garcia 

APROVADO 

2. 031/12 Requer a realização de audiência pública no es tado 
do Rio de Janeiro, c om a fin alidade de obter  
informações sobre a si tuação da violência contra a  
mulher, as aç ões do poder  público para coibir tal  
violência e proteger a mulher nesta situação, bem 
como a implantação da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria 
da Penha.  

Dep. Jô Moraes 
e 

Dep. Jandira 
Feghali 

APROVADO 

3. 032/12 Requer a  re alização de Audiência Pú blica p ara 
discutir medi das tomadas em outros países e no 
Brasil par a coibir a  vi olência c ontra a m ulher. 
Sugere com o c onvidadas: Rebecca Tavares , 
representante da UNIFEM; Lia Zanotta, professora 
doutora da UNB; e Observatório de Monitoramento 
da Lei Maria da Penha. 

Dep. Rosane 
Ferreira 

APROVADO 

4. 033/12 Requer a realização de Audiência Pública na cidade  
de Teresina/PI. 

Dep. Rosane 
Ferreira 

APROVADO 

5. 034/12 Requer a realização de Audiência Pública na cidade  
de Curituba/PR. 

Dep. Rosane 
Ferreira 

APROVADO 

6. 035/12 Requer a realização de Audiência Pública na cidade  
de São Félix do Araguaia/MT. 

Dep. Marina 
Sant’Anna 

APROVADO 

7. 036/12 Requer a realização de audiência pública no Estado 
do Amapá.  

Dep. Dalva 
Figueiredo 

APROVADO 

8. 037/12 Requer se ja convidada Andréia Abritta Garz on 
Tonet, Presi dente do Conselho Naci onal dos 
Defensores Públicos, para fazer exposição  

Sen. Ana Rita APROVADO 

9. 041/12 Requer sej a con vidado Cláudio Soares L opes, 
Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores 
Gerais, para fazer exposição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

10. 042/12 Requer seja convidado Haman Tabosa de Moraes e 
Córdova, D efensor Público da U nião, para fazer 
exposição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

11. 043/12 Requer seja con vidado Henrique Nelson de  
Calandra, Presidente da Associação de Magistrados 
Brasileiros, para fazer exposição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

12. 044/12 Requer seja convidado Ro berto Montei ro Gurgel 
Santos, Procurador Geral da República, para fazer 
exposição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

13. 045/12 Requer seja convidado Luí s Inácio Lucena Adams, 
Advogado Geral da União, para fazer exposição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

14. 046/12 Requer seja convidado Ophir Filgueiras Cavalcante 
Júnior, Presidente  da Ordem dos A dvogados do 
Brasil, para fazer exposição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

15. 047/12 Requer seja convidado Ro berto Montei ro Gurgel 
Santos, Pres idente do Conselho Nacion al do 
Ministério Público, para fazer exposição.  

Sen. Ana Rita APROVADO 

16. 048/12 Requer seja convidada a Consultora Carmem Hein 
de Campos, Doutoranda em Ciências  Criminais  
pela P UCRS, par a contrib uir com  os tr abalhos d a 
relatoria. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

17. 049/12 Requer se ja solicitada ao Tribunal de Contas d a 
União a desi gnação de um  membr o da instituição 
para auxiliar os trabalhos desta CPMI. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

18. 050/12 Requer se ja sol icitada ao Ministério Públ ico 
Federal a designaç ão de dois membros da 
instituição para auxiliar os trabalhos desta CPMI. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

LBUENO
Texto digitado

LBUENO
Texto digitado

LBUENO
Texto digitado

KENYCRIS
Caixa de texto
Curitiba/PR. 
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19. 051/12 Requer seja  so licitada ao  Departamento de Po lícia 
Federal a designaç ão de dois membros da 
instituição para auxiliar os trabalhos desta CPMI. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

20. 052/12 Requer se jam encaminhados a es ta CPMI, pela 
Secretaria de  Políticas par a as Mulheres, os dados 
referentes às  ligaçõe s do Ligue 180, se possí vel 
separados p or Estado e por tip o de denúncia, n os 
últimos 5 anos. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

21. 053/12 Requer se jam encaminhados a es ta CPMI, pela 
Secretaria de  Políticas par a as Mulheres, os dados 
referentes à execução orçamentária da Secretari a 
no que se  r efere ao enfrentamento à violênci a 
contra a m ulher, dest acando, se p ossível, o 
montante destinado, a s ações de senvolvidas e as 
formas de aplicação dese nvolvidas nos  últimos 5 
anos. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

22. 054/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o número de 
denúncias acatad as pel a Jus tiça Es tadual e,  
consequentemente, o núme ro de pr ocessos abertos 
relativos à v iolência do méstica e familiar contra  a 
mulher, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crimes de gêner o”, nos últim os 
cinco anos, ou, na  sua  impo ssibilidade, no  mínimo 
referentes aos últimos doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

23. 055/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de  Jus tiça d o Estad o d o Alagoas, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

24. 056/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o número 
de denún cias acatadas pe la Jus tiça E stadual e, 
consequentemente, o núme ro de pr ocessos abertos 
relativos à v iolência do méstica e familiar contra  a 
mulher, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crimes de gêner o”, nos últim os 
cinco anos, ou, na  sua  impo ssibilidade, no  mínimo 
referentes aos últimos doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

25. 057/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Jus tiça do Estado do Am azonas, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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26. 058/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça d o Estado da Bahia,  o númer o 
de denún cias acatadas pe la Jus tiça E stadual e, 
consequentemente, o núme ro de pr ocessos abertos 
relativos à v iolência do méstica e familiar contra  a 
mulher, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crimes de gêner o”, nos últim os 
cinco anos, ou, na  sua  impo ssibilidade, no  mínimo 
referentes aos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

27. 059/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o número 
de denún cias acatadas pe la Jus tiça E stadual e, 
consequentemente, o núme ro de pr ocessos abertos 
relativos à v iolência do méstica e familiar contra  a 
mulher, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crimes de gêner o”, nos últim os 
cinco anos, ou, na  sua  impo ssibilidade, no  mínimo 
referentes aos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

28. 060/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça d o Distrito Federal e 
Territórios, o número d e denúnci as ac atadas pel a 
Justiça Distrital e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

29. 061/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça do Estado do Es pírito Santo, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

30. 062/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça do Estado de  Goiás, o número 
de denún cias acatadas pe la Jus tiça E stadual e, 
consequentemente, o núme ro de pr ocessos abertos 
relativos à v iolência do méstica e familiar contra  a 
mulher, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crimes de gêner o”, nos últim os 
cinco anos, ou, na  sua  impo ssibilidade, no  mínimo 
referentes aos últimos doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

31. 063/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Jus tiça do Estado do Maranh ão, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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32. 064/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Gross o do 
Sul, o n úmero de den úncias ac atadas p ela Jus tiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

33. 065/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Jus tiça do Estado do Mato Grosso, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

34. 066/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Jus tiça d o Estad o de Min as Gerais, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

35. 067/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o número de 
denúncias acatad as pel a Jus tiça Es tadual e,  
consequentemente, o núme ro de pr ocessos abertos 
relativos à v iolência do méstica e familiar contra  a 
mulher, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crimes de gêner o”, nos últim os 
cinco anos, ou, na  sua  impo ssibilidade, no  mínimo 
referentes aos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

36. 068/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de  Jus tiça d o Estad o d a Par aíba, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

37. 069/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o número 
de denún cias acatadas pe la Jus tiça E stadual e, 
consequentemente, o núme ro de pr ocessos abertos 
relativos à v iolência do méstica e familiar contra  a 
mulher, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crimes de gêner o”, nos últim os 
cinco anos, ou, na  sua  impo ssibilidade, no  mínimo 
referentes aos últimos doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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38. 070/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça d o Estado d o Rio de Janeiro, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

39. 071/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Jus tiça d o Estad o de Pern ambuco, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

40. 072/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça d o Estado d o Rio de Janeiro, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

41. 073/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça d o Es tado d o Rio Grande d o 
Norte, o número de denúncias acatadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

42. 074/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça d o Es tado d o Rio Grande d o 
Sul, o n úmero de den úncias ac atadas p ela Jus tiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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43. 075/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Jus tiça do Estado de Rondônia,  o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

44. 076/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de  Justiç a d o Estad o de Roraima, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

45. 077/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Justiça d o Estado de S anta Catarina, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

46. 078/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal d e Justiça do Estado de São Paul o, o 
número de  denú ncias ac atadas pela Justiça 
Estadual e, conseque ntemente, o número de  
processos abertos rel ativos à violência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, no s úl timos ci nco an os, ou , na su a 
impossibilidade, no mínim o re ferentes aos últim os 
doze meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

47. 079/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de  Justiç a de Sergipe, o número de  
denúncias acatad as pel a Jus tiça Es tadual e,  
consequentemente, o núme ro de pr ocessos abertos 
relativos à v iolência do méstica e familiar contra  a 
mulher, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crimes de gêner o”, nos últim os 
cinco anos, ou, na  sua  impo ssibilidade, no  mínimo 
referentes aos últimos doze meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

48. 080/12 Requer se jam encaminhados à Comissão, pel o 
Tribunal de Jus tiça de Tocantins, o número de 
denúncias acatad as pel a Jus tiça Es tadual e,  
consequentemente, o núme ro de pr ocessos abertos 
relativos à v iolência do méstica e familiar contra  a 
mulher, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crimes de gêner o”, nos últim os 
cinco anos, ou, na  sua  impo ssibilidade, no  mínimo 
referentes aos últimos doze meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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49. 081/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o do Acre , o número de  denúncias  
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

50. 082/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado d o Alagoas, o númer o de denú ncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

51. 083/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o d o Am apá, o número de denúnci as 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

52. 084/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o do Amaz onas, o númer o de  denúncias  
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

53. 085/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado d o B ahia, o número de  denúncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

54. 086/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o d o Ce ará, o númer o de denúncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

55. 087/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estado do Distrito Federal, o númer o de 
denúncias oferecidas, relati vas aos  crimes de  
violência do méstica e familia r, bem como v iolência 
sexual, assédio moral e outras form as de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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56. 088/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estado do Espírito Santo, o número de denúncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

57. 089/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o d e Goiás , o número de denúnci as 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

58. 090/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o d o Mar anhão, o númer o de  denúnci as 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

59. 091/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado d o Mato Grosso d o Sul, o número de 
denúncias oferecidas, relati vas aos  crimes de  
violência do méstica e familia r, bem como v iolência 
sexual, assédio moral e outras form as de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

60. 092/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estado do Mato Grosso, o n úmero de denúncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

61. 093/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estado de Minas Gerais, o número de denúncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

62. 094/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o do P ará, o número de  denúncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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63. 095/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado d a P araíba, o númer o de denú ncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

64. 096/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o d o Par aná, o número de denúnci as 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

65. 097/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estado de Pernam buco, o número de denúnci as 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

66. 098/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o do Piauí, o número de  denúncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

67. 099/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estado do Rio de Janeiro,  o númer o de 
denúncias oferecidas, relati vas aos  crimes de  
violência do méstica e familia r, bem como v iolência 
sexual, assédio moral e outras form as de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

68. 100/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estado do Rio Grande do Norte , o número de  
denúncias oferecidas, relati vas aos  crimes de  
violência do méstica e familia r, bem como v iolência 
sexual, assédio moral e outras form as de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

69. 101/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado do Ri o Gr ande do Sul, o número de 
denúncias oferecidas, relati vas aos  crimes de  
violência do méstica e familia r, bem como v iolência 
sexual, assédio moral e outras form as de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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70. 102/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Estad o de  Ron dônia, o número de denúncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

71. 103/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado d e Roraim a, o n úmero de  denú ncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

72. 104/13 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado de Santa Catarina, o número de 
denúncias oferecidas, relati vas aos  crimes de  
violência do méstica e familia r, bem como v iolência 
sexual, assédio moral e outras form as de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

73. 105/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado de  São P aulo, o n úmero de denú ncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

74. 106/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado de Sergipe , o númer o de  denúnci as 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

75. 107/12 Requer se ja e ncaminhado, pelo Minis tério Públic o 
do Es tado d o Toc antins, o númer o de denúncias 
oferecidas, r elativas aos  crimes de violência 
doméstica e fa miliar, bem co mo violência sex ual, 
assédio mor al e outras formas de “crime de  
gênero”, classificadas por tipo de crime, nos últimos 
5 a nos, na  impo ssibilidade, no  mínimo  no s últimos 
12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

76. 108/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça do Acre. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

77. 109/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

78. 110/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça do Amapá. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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79. 111/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11. 340/2006 pel o T ribunal de Justi ça d o 
Amazonas. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

80. 112/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça da Bahia. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

81. 113/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça do Ceará. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

82. 114/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

83. 115/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

84. 116/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça de Goiás. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

85. 117/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11. 340/2006 pel o T ribunal de Justi ça d o 
Maranhão. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

86. 118/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 1 1.340/2006 p elo T ribunal d e Justiça d o M ato 
Grosso do Sul. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

87. 119/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 1 1.340/2006 p elo T ribunal d e Justiça d o M ato 
Grosso. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

88. 120/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 1 1.340/2006 pel o T ribunal de  Justiça de  Minas 
Gerais. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

89. 121/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça do Pará. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

90. 122/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

91. 123/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça do Paraná. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

92. 124/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11. 340/2006 pelo Tri bunal de Justiça de 
Pernambuco. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

93. 125/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça do Piauí. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

94. 126/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 1 1.340/2006 pel o T ribunal de  Justiça d o Ri o d e 
Janeiro. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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95. 127/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11 .340/2006 pelo  Tribuna l de Justiça do  R io 
Grande do Norte. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

96. 128/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11 .340/2006 pelo  Tribuna l de Justiça do  R io 
Grande do Sul. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

97. 129/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11. 340/2006 pelo Tri bunal de Justiça de 
Rondônia. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

98. 130/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça de Roraima.

Sen. Ana Rita APROVADO 

99. 131/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11. 340/2006 pel o Tribu nal de Justiça de Santa 
Catarina. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

100 132/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11 .340/2006 pelo  Tribuna l de Justiça de São  
Paulo. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

101 133/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11.340/2006 pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

102 134/12 Requer o enc aminhamento do número de medidas  
protetivas de urgência concedidas com base na Lei  
nº 11. 340/2006 pelo Tri bunal de Justiça de 
Tocantins. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

103 135/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Acre. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

104 136/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado de Alagoas. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

105 137/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Amapá. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

106 138/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Amazonas. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

107 139/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado da Bahia. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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108 140/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Ceará. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

109 141/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Distrito Federal. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

110 142/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Espírito Santo. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

111 143/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado de Goiás. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

112 144/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Maranhão. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

113 145/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

114 146/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Mato Grosso. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

115 147/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado de Minas Gerais. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

116 148/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Pará. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

117 149/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado da Paraíba. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

118 150/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Paraná. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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119 151/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado de Pernambuco. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

120 152/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Piauí. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

121 153/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Rio de Janeiro. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

122 154/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Rio Grande do Norte. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

123 155/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Rio Grande do Sul. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

124 156/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Rondônia. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

125 157/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado de Roraima. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

126 158/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado de Santa Catarina. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

127 159/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado de São Paulo. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

128 160/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado de Sergipe. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

129 161/12 Requer o encaminhamento do númer o de mulheres  
atendidas em causas relativas à vi olência doméstica 
e familiar, bem como violência sexual, assédio moral 
e outras for mas de  “cri mes de gênero” pela 
defensoria do Estado do Tocantins. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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130 162/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Acre, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

131 163/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amazonas, o número de condenados 
por crimes de violência doméstica e familiar, bem 
como violência sexual, assédio moral e outras 
formas de “crime de gênero”, classificadas por tipo 
de crime, nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no 
mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

132 164/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Distrito Federal, o número de 
condenados por crimes de violência doméstica e 
familiar, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crime de gênero”, classificadas 
por tipo de crime, nos últimos 5 anos, na 
impossibilidade, no mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

133 165/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Alagoas, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

134 166/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Bahia, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

135 167/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo, o número de 
condenados por crimes de violência doméstica e 
familiar, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crime de gênero”, classificadas 
por tipo de crime, nos últimos 5 anos, na 
impossibilidade, no mínimo nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

136 168/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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137 169/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

138 170/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

139 171/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão, o número de condenados 
por crimes de violência doméstica e familiar, bem 
como violência sexual, assédio moral e outras 
formas de “crime de gênero”, classificadas por tipo 
de crime, nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no 
mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

140 172/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, o número de 
condenados por crimes de violência doméstica e 
familiar, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crime de gênero”, classificadas 
por tipo de crime, nos últimos 5 anos, na 
impossibilidade, no mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

141 173/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

142 174/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso do Sul, o número de 
condenados por crimes de violência doméstica e 
familiar, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crime de gênero”, classificadas 
por tipo de crime, nos últimos 5 anos, na 
impossibilidade, no mínimo nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

143 175/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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144 176/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco, o número de condenados 
por crimes de violência doméstica e familiar, bem 
como violência sexual, assédio moral e outras 
formas de “crime de gênero”, classificadas por tipo 
de crime, nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no 
mínimo nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

145 177/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Mato Grosso, o número de 
condenados por crimes de violência doméstica e 
familiar, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crime de gênero”, classificadas 
por tipo de crime, nos últimos 5 anos, na 
impossibilidade, no mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

146 178/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

147 179/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Piauí, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

148 180/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, o número de 
condenados por crimes de violência doméstica e 
familiar, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crime de gênero”, classificadas 
por tipo de crime, nos últimos 5 anos, na 
impossibilidade, no mínimo nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

149 181/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia, o número de condenados 
por crimes de violência doméstica e familiar, bem 
como violência sexual, assédio moral e outras 
formas de “crime de gênero”, classificadas por tipo 
de crime, nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no 
mínimo nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

150 182/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, o número de condenados 
por crimes de violência doméstica e familiar, bem 
como violência sexual, assédio moral e outras 
formas de “crime de gênero”, classificadas por tipo 
de crime, nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no 
mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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151 183/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Norte, o número de 
condenados por crimes de violência doméstica e 
familiar, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crime de gênero”, classificadas 
por tipo de crime, nos últimos 5 anos, na 
impossibilidade, no mínimo nos últimos 12 meses. 
 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

152 184/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima, o número de condenados 
por crimes de violência doméstica e familiar, bem 
como violência sexual, assédio moral e outras 
formas de “crime de gênero”, classificadas por tipo 
de crime, nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no 
mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

153 185/13 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Sergipe, o número de condenados por 
crimes de violência doméstica e familiar, bem como 
violência sexual, assédio moral e outras formas de 
“crime de gênero”, classificadas por tipo de crime, 
nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no mínimo 
nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

154 186/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul, o número de 
condenados por crimes de violência doméstica e 
familiar, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crime de gênero”, classificadas 
por tipo de crime, nos últimos 5 anos, na 
impossibilidade, no mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

155 187/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Santa Catarina, o número de 
condenados por crimes de violência doméstica e 
familiar, bem como violência sexual, assédio moral e 
outras formas de “crime de gênero”, classificadas 
por tipo de crime, nos últimos 5 anos, na 
impossibilidade, no mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

156 188/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins, o número de condenados 
por crimes de violência doméstica e familiar, bem 
como violência sexual, assédio moral e outras 
formas de “crime de gênero”, classificadas por tipo 
de crime, nos últimos 5 anos, na impossibilidade, no 
mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

157 189/12 Requer sejam encaminhados a esta Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, pelo Governo do 
Estado do Acre, o quantitativo de exames de corpo 
de delito de crimes sexuais, com especial atenção ao 
estupro, nos últimos cinco anos, ou, na 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

158 190/12 Requer sejam encaminhados a esta Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, pelo Governo do 
Estado de Alagoas, o quantitativo de exames de 
corpo de delito de crimes sexuais, com especial 
atenção ao estupro, nos últimos cinco anos, ou, na 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 
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159 191/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado d o A mapá, o qua ntitativo de exames de  
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

160 192/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado d o Amazonas, o q uantitativo de  ex ames de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

161 193/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado da Bahia, o quantitativo de exames de corpo 
de delito de c rimes sexuais, com especial atenção ao 
estupro, n os úl timos cinco an os, ou, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

162 194/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Ceará, o quantitativo de exames de corpo 
de delito de c rimes sexuais, com especial atenção ao 
estupro, n os úl timos cinco an os, ou, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

163 195/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Distrito Federal, o qu antitativo de exames  de corpo 
de delito de c rimes sexuais, com especial atenção ao 
estupro, n os úl timos cinco an os, ou, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

164 196/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Espírito Santo, o quantitativo de exames 
de cor po de  delito de cri mes se xuais, com es pecial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

165 197/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Goiás, o quantitativo de exames de corpo 
de delito de c rimes sexuais, com especial atenção ao 
estupro, n os úl timos cinco an os, ou, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

166 198/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado d o M aranhão, o q uantitativo de  exames de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

167 199/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Ma to G rosso do Sul, o  q uantitativo de 
exames de corpo de delito de crimes sexuais, com  
especial atenção ao estupro, nos últimos cinco anos, 
ou, na impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze 
meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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168 200/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do M ato Gros so, o  quantitativo de exames 
de cor po de  delito de cri mes se xuais, com es pecial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

169 201/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Minas Ger ais, o qu antitativo de ex ames 
de cor po de  delito de cri mes se xuais, com es pecial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

170 202/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Pará, o quantitativo de ex ames de corp o 
de delito de c rimes sexuais, com especial atenção ao 
estupro, n os úl timos cinco an os, ou, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

171 203/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado da P araíba, o  qu antitativo d e ex ames de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

172 204/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado d o P araná, o qu antitativo de exames de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

173 205/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Pernambuco, o quantitativo de exames de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

174 206/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Piauí, o qu antitativo de exames de c orpo 
de delito de c rimes sexuais, com especial atenção ao 
estupro, n os úl timos cinco an os, ou, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

175 207/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, o quantitativo de exames 
de cor po de  delito de cri mes se xuais, com es pecial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

176 208/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Rio Grande do Nor te, o quantitativo de 
exames de corpo de delito de crimes sexuais, com  
especial atenção ao estupro, nos últimos cinco anos, 
ou, na impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze 
meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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177 209/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado d o Rio Gr ande do Sul, o quantitativo de  
exames de corpo de delito de crimes sexuais, com  
especial atenção ao estupro, nos últimos cinco anos, 
ou, na impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze 
meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

178 210/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de R oraima, o qu antitativo de exa mes de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

179 211/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Rondônia, o q uantitativo de exames de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

180 212/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Santa Catarina, o quantitativo de exames 
de cor po de  delito de cri mes se xuais, com es pecial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

181 213/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de São Paulo, o qu antitativo de exames de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

182 214/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Sergipe, o qu antitativo de exames de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.

Sen. Ana Rita APROVADO 

183 215/12 Requer se jam encaminhados a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de T ocantins, o quantitativo de exames de 
corpo de del ito de crime s sexuais, c om especial 
atenção a o es tupro, n os úl timos ci nco a nos, o u, n a 
impossibilidade, no mínimo, nos últimos doze meses.
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

184 216/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Sergipe o número de homicídios de  mulheres  
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

185 217/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
São P aulo o númer o de  homicídios de mulheres  
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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186 218/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Santa Catarina o n úmero de  h omicídios de  
mulheres ide ntificados como “crimes de gêner o” 
nos último s 5 anos ou, na  impo ssibilidade , nos 
últimos 12 meses. Separ ados c onforme a 
caracterização da motivação do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

187 219/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Roraima o númer o de homicídios  de mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

188 220/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Rondônia o número de  homicídios de mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

189 221/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado do 
Rio Gr ande do Sul o nú mero de homicídios de 
mulheres ide ntificados como “crimes de gêner o” 
nos último s 5 anos ou, na  impo ssibilidade , nos 
últimos 12 meses. Separ ados c onforme a 
caracterização da motivação do crime. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

190 222/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Rio Grande do Nor te o nú mero de homicídios de 
mulheres ide ntificados como “crimes de gêner o” 
nos último s 5 anos ou, na  impo ssibilidade , nos 
últimos 12 meses. Separ ados c onforme a 
caracterização da motivação do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

191 223/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Rio de Janeiro o número de homicídios de mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

192 224/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Piauí núme ro de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

193 225/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Pernambuco o númer o de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

194 226/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado do 
Paraná o número de homicídios de  mulheres  
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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195 227/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado da 
Paraíba o número de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

196 228/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado do 
Pará o número de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

197 229/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Minas Gerais o númer o de homicídios de mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

198 230/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Mato Grosso o número de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

199 231/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Mato Gr osso do Sul o número de homicídios de  
mulheres ide ntificados como “crimes de gêner o” 
nos último s 5 anos ou, na  impo ssibilidade , nos 
últimos 12 meses. Separ ados c onforme a 
caracterização da motivação do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

200 232/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado do 
Maranhão o número de homicídios de mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

201 233/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Goiás o número de homicídios de  mulheres  
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

202 234/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Espírito Santo o número de homicídios de mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

203 235/12 Requer sej a informado pelo G overno d o Distrito 
Federal o número de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

204 236/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado do 
Ceará o número de homicídios de  mulheres  
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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205 237/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado da 
Bahia o número de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

206 238/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado do 
Amazonas o número de homicídios de  mulheres  
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

207 239/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado do 
Amapá o número de homicídios de  mulheres  
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

208 240/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado de 
Alagoas o número de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

209 241/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado do 
Acre o número de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

210 242/12 Requer seja informado pelo Governo do Estado do 
Tocantins o número de homicídios de  mulheres 
identificados como “crimes de gênero” nos últimos 5 
anos ou, na  impossibilidade , no s últimos 12 meses. 
Separados conforme a car acterização da motivação 
do crime. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

211 243/12 Requer ao Governador do Es tado do Acre o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

212 244/12 Requer ao Go vernador do E stado d a B ahia o  
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

213 245/12 Requer ao Govern ador do Estado d e Goiás o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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214 246/12 Requer ao G overnador d o E stado de Al agoas o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

215 247/12 Requer a o Governador do E stado d o Ceará o  
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

216 248/12 Requer ao Go vernador do Esta do do  Maranhão o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

217 249/12 Requer ao Go vernador do Estado do Am apá o  
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

218 250/12 Requer ao Governador do  Estado  do Distrito  
Federal o enc aminhamento do númer o de boletins 
de ocorrência registr ados nas delegacias de polícia 
do Estado respectivo destacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

219 251/12 Requer ao Governador do  Estado do M ato Grosso 
do Sul o encaminhamento do número de boletins de 
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, à 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

220 252/12 Requer a o Governador do Estado do A mazonas o  
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

221 253/12 Requer ao Governador do Estado do Espírito Santo 
o encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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222 254/12 Requer ao Governador do Estado do Mato Grosso o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

223 255/12 Requer ao Governador do Estado de Minas Gerais 
o encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

224 256/12 Requer ao Governador do Estado de Pernambuco o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

225 257/12 Requer ao Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul o encami nhamento do número de boletins de 
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

226 258/12 Requer ao Governador do Es tado d o P ará o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

227 259/12 Requer ao Governador do Es tado d o Piauí o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

228 260/12 Requer ao G overnador d o Estado de Rondônia o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

229 261/12 Requer a o Governador do  Estado da Par aíba o  
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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230 262/12 Requer ao Governador do Estado do Rio de Janeiro 
o encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

231 263/12 Requer ao G overnador do E stado de Roraima o  
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

232 264/12 Requer ao Governador do Es tado d o P araná o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

233 265/12 Requer ao Governador do Estado do Rio Grande do 
Norte o enc aminhamento do númer o de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

234 266/12 Requer ao  Go vernador do Estado de Santa 
Catarina o encaminhamento do número de boletins 
de ocorrência registr ados nas delegacias de polícia 
do Estado respectivo destacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

235 267/12 Requer ao Go vernador do Esta do de Sã o Pa ulo o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

236 268/12 Requer ao Governador do Estado de Sergipe o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

237 269/12 Requer ao G overnador do Estad o d o Tocantins o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, a 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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238 270/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, a relação detalhada dos 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

239 271/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado d o Ri o Gr ande do N orte, a rel ação 
detalhada dos ser viços públicos oferecidos no 
Estado, por tipo de ati vidade, inclusive com as  
devidas dotações orçame ntárias, bem  como o 
número de mulheres atendidas em cada serviço, nos 
últimos cinc o anos (a cada ano) e, na 
impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

240 272/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, a relaç ão detalhada 
dos serviços públicos oferecidos no Estado, por tipo 
de ativ idade, inclusiv e com as de vidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

241 273/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Rondônia, a relação detalhada dos 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

242 274/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Roraima, a rela ção deta lhada dos 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

243 275/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de S ão P aulo, a  rel ação de talhada d os 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

244 276/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Ser gipe, a relaç ão detalhada dos serviç os 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano.

Sen. Ana Rita APROVADO 



CPMI VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
REQUERIMENTOS APRECIADOS NA 4ª REUNIÃO, REALIZADA EM 13.03.2011  

Item   Número Ementa Autor Observação 
 

29 
 

245 277/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Tocantins, a relaç ão detalhada d os 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano.

Sen. Ana Rita APROVADO 

246 278/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do  M aranhão, a rela ção d etalhada do s 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano.

Sen. Ana Rita APROVADO 

247 279/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul, a relação detalhada 
dos serviços públicos oferecidos no Estado, por tipo 
de ativ idade, inclusiv e com as de vidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

248 280/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Mato  
Grosso, a rel ação de talhada d os ser viços pú blicos 
oferecidos no Estado, por tipo de  atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

249 281/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Minas Gerais , a rel ação d etalhada d os 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano.

Sen. Ana Rita APROVADO 

250 282/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Pa rá, a relação detalhada d os serviços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

251 283/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado da Paraíba, a relação detalhada dos serviços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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252 284/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Paraná, a relação detalhada dos serviços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

253 285/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de Pernambuco, a  relação det alhada dos 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

254 286/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Pi auí, a relação detalhada d os serviços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

255 287/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de S anta Catarina, a relação detalhada d os 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano.

Sen. Ana Rita APROVADO 

256 288/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado d a B ahia, a rel ação detal hada d os servi ços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano.

Sen. Ana Rita APROVADO 

257 289/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do  Ceará, a rel ação det alhada d os servi ços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

258 290/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Distrito Fede ral, a relaç ão detalhada dos serviç os 
públicos oferecidos no Distrito Federal, por tipo de 
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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259 291/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do  Esp írito Sa nto, a  rela ção d etalhada do s 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

260 292/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado de G oiás, a rel ação det alhada dos ser viços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

261 293/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Acre, a rel ação det alhada dos ser viços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

262 294/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Alagoas, a relação detalhada dos serviços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

263 295/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Amaz onas, a relação detalhada do s 
serviços públicos oferecidos no Estad o, por tipo de  
atividade, inclusive c om as devidas dotaç ões 
orçamentárias, bem c omo o núm ero de mulheres 
atendidas em cada serviço, nos últimos cinco anos (a 
cada ano) e, na impossibilidade, no último ano. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

264 296/12 Requer se ja encaminhada a esta Comiss ão 
Parlamentar Mista de  Inqu érito, pel o Governo do 
Estado do Amapá, a relação detalhada dos servi ços 
públicos oferecidos no Estado, por tipo de atividade, 
inclusive com as devidas dotaç ões orç amentárias, 
bem como o número de mulheres atendidas em cada 
serviço, n os ú ltimos ci nco anos ( a c ada ano) e , n a 
impossibilidade, no último ano.

Sen. Ana Rita APROVADO 

265 297/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Acre , o número de pr ocessos concl uídos pela 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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266 298/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Am azonas, o númer o de process os concluídos 
pela Justiça Estadual relativos à violência doméstica 
e fa miliar contra  a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

267 299/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Distrito Federal, o númer o de process os 
concluídos pela  J ustiça Esta dual relativos à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 
como vi olência sexu al, assédio m oral e outr as 
formas de “crimes de gênero”, nos  últimos 5 anos , 
na sua  impo ssibilidade, no mínimo  no s últimos 12 
meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

268 300/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de Alagoas, o número de p rocessos concluídos pela 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

269 301/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
da B ahia, o número de processos c oncluídos pel a 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

270 302/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Espírito Santo, o número de process os 
concluídos pela  J ustiça Esta dual relativos à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 
como vi olência sexu al, assédio m oral e outr as 
formas de “crimes de gênero”, nos  últimos 5 anos , 
na sua  impo ssibilidade, no mínimo  no s últimos 12 
meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

271 303/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Amapá, o número de pr ocessos concluídos pel a 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

272 304/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Ce ará, o númer o de p rocessos co ncluídos pel a 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

273 305/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de Goiás , o número de process os conc luídos pela 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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274 306/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Maranhão, o n úmero de proce ssos concluídos 
pela Justiça Estadual relativos à violência doméstica 
e fa miliar contra  a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

275 307/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de Minas Gerais, o número de processos concluídos 
pela Justiça Estadual relativos à violência doméstica 
e fa miliar contra  a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

276 308/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do P araná, o número de pr ocessos concluídos pel a 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

277 309/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Mato Gr osso do Sul,  o número de  proces sos 
concluídos pela  J ustiça Esta dual relativos à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 
como vi olência sexu al, assédio m oral e outr as 
formas de “crimes de gênero”, nos  últimos 5 anos , 
na sua  impo ssibilidade, no mínimo  no s últimos 12 
meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

278 310/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Par á, o número de pr ocessos concl uídos pela 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

279 311/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de Pernambuco, o númer o de process os concluídos 
pela Justiça Estadual relativos à violência doméstica 
e fa miliar contra  a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

280 312/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de Mato Grosso, o n úmero de process os concluídos 
pela Justiça Estadual relativos à violência doméstica 
e fa miliar contra  a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

281 313/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
da Paraíba, o número de processos concluídos pela 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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282 314/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Piauí, o número de pr ocessos concl uídos pela 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

283 315/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Rio de  Janeiro, o númer o de proc essos 
concluídos pela  J ustiça Esta dual relativos à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 
como vi olência sexu al, assédio m oral e outr as 
formas de “crimes de gênero”, nos  últimos 5 anos , 
na sua  impo ssibilidade, no mínimo  no s últimos 12 
meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

284 316/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de Ron dônia, o número de pr ocessos concluíd os 
pela Justiça Estadual relativos à violência doméstica 
e fa miliar contra  a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

285 317/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de S ão Paulo, o númer o de pr ocessos concluídos 
pela Justiça Estadual relativos à violência doméstica 
e fa miliar contra  a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

286 318/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Ri o Gran de do Nor te, o númer o d e process os 
concluídos pela  J ustiça Esta dual relativos à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 
como vi olência sexu al, assédio m oral e outr as 
formas de “crimes de gênero”, nos  últimos 5 anos , 
na sua  impo ssibilidade, no mínimo  no s últimos 12 
meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

287 319/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de Roraima, o número de processos concluídos pela 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

288 320/13 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de Sergipe , o número de pr ocessos c oncluídos p ela 
Justiça E stadual rel ativos à vi olência d oméstica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

289 321/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do Ri o Gr ande do Sul, o número de  process os 
concluídos pela  J ustiça Esta dual relativos à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 
como vi olência sexu al, assédio m oral e outr as 
formas de “crimes de gênero”, nos  últimos 5 anos , 
na sua  impo ssibilidade, no mínimo  no s últimos 12 
meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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290 322/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
de Santa Catarin a, o número de  process os 
concluídos pela  J ustiça Esta dual relativos à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 
como vi olência sexu al, assédio m oral e outr as 
formas de “crimes de gênero”, nos  últimos 5 anos , 
na sua  impo ssibilidade, no mínimo  no s últimos 12 
meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

291 323/12 Requer seja encaminhado, pelo Tribunal de Ju stiça 
do T ocantins, o número de proce ssos c oncluídos 
pela Justiça Estadual relativos à violência doméstica 
e fa miliar contra  a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual, assédio moral e outras formas de “crimes de 
gênero”, nos últimos 5 anos, na sua impossibilidade, 
no mínimo nos últimos 12 meses. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

292 324/12 Requer ao Governador do Es tado do Acre o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

293 325/12 Requer ao G overnador d o E stado de Al agoas o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

294 326/12 Requer ao Go vernador do Estado do Am apá o  
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

295 327/12 Requer a o Governador do Estado do A mazonas o  
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

296 328/12 Requer ao Go vernador do E stado d a B ahia o  
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

297 329/12 Requer a o Governador do E stado d o Ceará o  
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

298 330/12 Requer ao Governador do  Estado  do Distrito  
Federal o encaminhamento do número de  
inquéritos instaurados pela autoridade polical para 
investigar caso s de v iolência do méstica e familia r, 
bem com o vi olência se xual, assédi o mor al e outr as 
formas de “crimes de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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299 331/12 Requer ao Governador do Estado do Espírito Santo 
Federal o encaminhamento do número de  
inquéritos instaurados pela autoridade polical para 
investigar caso s de v iolência do méstica e familia r, 
bem com o vi olência se xual, assédi o mor al e outr as 
formas de “crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

300 332/12 Requer ao Governador do Estado de Goiás do Sul o 
encaminhamento do número de boletins de  
ocorrência registrados nas deleg acias de po lícia do 
Estado res pectivo des tacando os que se referem à 
violência do méstica e fa miliar co ntra a mulher, à 
violência sexual e outros identificados como “crimes 
de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

301 333/12 Requer ao Go vernador do Esta do do  Maranhão o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

302 334/12 Requer ao Governador do  Estado do M ato Grosso 
do Sul o enc aminhamento do número de inquéritos 
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

303 335/12 Requer ao Governador do Estado do Mato Grosso o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

304 336/12 Requer ao Governador do Estado de Minas Gerais 
o enc aminhamento do número de  inquéritos 
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

305 337/12 Requer ao Governador do Es tado d o P ará o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

306 338/12 Requer a o Governador do  Estado da Par aíba o  
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 

307 339/12 Requer ao Governador do Es tado d o P araná o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 
 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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308 340/12 Requer ao Governador do Estado de Pernambuco o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

309 341/12 Requer ao Governador do Es tado d o Piauí o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

310 342/12 Requer ao Governador do Estado de Sergipe o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

311 343/12 Requer ao G overnador do Estad o d o Tocantins o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

312 344/12 Requer ao Governador do Estado do Rio de Janeiro 
o enc aminhamento do número de  inquéritos 
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

313 345/12 Requer ao Governador do Estado do Rio Grande do 
Norte o encaminhamento do númer o de inquéritos 
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

314 346/12 Requer ao Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul o e ncaminhamento d o númer o de inquéritos 
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

315 347/12 Requer ao G overnador d o Estado de Rondônia o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

316 348/12 Requer ao G overnador do E stado de Roraima o  
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

317 349/12 Requer ao  Go vernador do Estado de Santa 
Catariana o encaminhamento do número de 
inquéritos instaurados pela autoridade polical para 
investigar caso s de v iolência do méstica e familia r, 
bem com o vi olência se xual, assédi o mor al e outr as 
formas de “crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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318 350/12 Requer ao Go vernador do Esta do de Sã o Pa ulo o 
encaminhamento d o número de  inquéritos  
instaurados pela  autoridade po lical para investigar 
casos de v iolência do méstica e familiar, bem co mo 
violência sex ual, assédio m oral e ou tras form as de 
“crimes de gênero”. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

319 351/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Es tado do Acre  o numero de proce ssos 
relativos aos crimes de violência domés tica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual e demais “crimes de gênero” em análise pela 
instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

320 352/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado de  Alagoas o numero de 
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

321 353/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado do Amapá o numero de processos 
relativos aos crimes de violência domés tica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual e demais “crimes de gênero” em análise pela 
instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

322 354/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado do Amaz onas o numero de 
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

323 355/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado da Bahia o numer o de processos 
relativos aos crimes de violência domés tica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual e demais “crimes de gênero” em análise pela 
instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

324 356/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado do Ceará o numero de processos 
relativos aos crimes de violência domés tica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual e demais “crimes de gênero” em análise pela 
instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

325 357/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Distrito Federal o numer o de  processos 
relativos aos crimes de violência domés tica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual e demais “crimes de gênero” em análise pela 
instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

326 358/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público d o Estado d o Espí rito S anto o numer o de  
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

327 359/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado de Goi ás o numero de processos 
relativos aos crimes de violência domés tica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual e demais “crimes de gênero” em análise pela 
instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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328 360/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado do Maranhão o numero de  
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

329 361/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso do Sul o numero 
de proce ssos relativos aos crimes de violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

330 362/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado de Mato Gr osso o numero de  
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

331 363/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do E stado de  Min as Gerais o numero de  
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

332 364/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Es tado d o P ará o numero de proce ssos 
relativos aos crimes de violência domés tica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual e demais “crimes de gênero” em análise pela 
instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

333 365/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado da Par aíba o numero de 
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

334 366/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado do Paraná o numero de processos 
relativos aos crimes de violência domés tica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual e demais “crimes de gênero” em análise pela 
instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

335 367/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do E stado de Per nambuco o numero de 
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

336 368/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado do Piauí o numer o de  processos 
relativos aos crimes de violência domés tica e  
familiar co ntra a  mulher, bem co mo v iolência 
sexual e demais “crimes de gênero” em análise pela 
instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

337 369/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro o numer o de 
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 
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338 370/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público d o Estado do Rio Gr ande d o Norte o 
numero de process os rel ativos aos crimes de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem 
como violência sexual e de mais “crimes de gênero” 
em análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

339 371/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul o numero 
de proce ssos relativos aos crimes de violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

340 372/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado de Rondôni a o numero de  
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

341 373/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado de Roraima o X  o numer o de 
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

342 374/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado de Sa nta Catarina o numero de  
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

343 375/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estad o de São Paulo o numer o de 
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

344 376/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado de Sergipe o numero de 
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

345 377/12 Requer se jam encaminhados pelo Ministério 
Público do Estado de T ocantins o numero de  
processos re lativos aos crimes de  violênci a 
doméstica e fa miliar co ntra a  mulher, bem co mo 
violência sexual e dem ais “crimes de gênero” em 
análise pela instituição. 

Sen. Ana Rita APROVADO 

349 378/12 Requer a realização de audiência pública no es tado 
de Sergipe para veri ficar a apl icação da Lei Maria 
da Penha e as  p olíticas públ icas re alizadas no 
estado. 

Sen. Maria do 
Carmo Alves 

APROVADO 

350 379/12 Requer sejam convidados a Ministra da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci; 
Regina At alla, An ahi Gu edes de Mel o; Romeu 
Kassumi S asssaki; Iz abel Loureiro Maior e Jor ge 
Márcio de Andrade. 

Dep. Rosinha da 
Adefal 

APROVADO 

351 380/12 Requer a realização de Audiência Pública na cidade  
de Porto Alegre/RS em data, local e horário a serem 
definidos. 

Dep. Keiko Ota APROVADO 
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352 381/12 Requer sejam solicitadas ao  M inistro da  Fazenda 
informações a respeito da form a como os recursos 
do Orçamento Ger al d a União s ão de stinados à s 
ações de enfrentamento a violência contra a mulher 
no país, discriminando: 

a) volume total dos rec ursos destinados pe lo 
Poder E xecutivo a aç ões v oltadas p ara o 
combate à violência contra a mulher; 

b) volume de recursos destinados 
especificamente par a ações ligadas  à  
implementação da Lei Maria da Penha; 

c) programas e agênci as govername ntais 
envolvidas nas referidas ações; 

d) proporção de recurs os dirigidos  à 
capacitação de profissionais p ara exer cer 
esse tipo de ação. 

Sen. Ângela 
Portela 

APROVADO 
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1. 382/12 Solicita a realização de Audiência Pública na cidade 
de Porto Alegre/RS.  

Dep. Manuela 
d´Ávila e 

 Dep. Jô Moraes 

APROVADO 

2. 383/12 Requer a realização de Audiência Pública no Estado 
do Mato Grosso do Sul. 

Dep. Jô Moraes  
 

APROVADO

3. 384/12 Requer se ja realizada um a audi ência públ ica em 
Fortaleza/CE, com a partic ipação da Presidente da 
Comissão de  Direitos Hu manos da Câ mara d e 
Vereadores de F ortaleza, Eliana Gomes; 
representantes da União Brasileira de Mulheres – 
UBM; da Comissão de Direitos Humanos da  
Assembleia L egislativa d o E stado do  Cear á, d a 
Secretaria de  Segurança Pública do Estado do 
Ceará; da Secretaria de Justiça do Estado do Ceará, 
da Secre taria de Segur ança Pública do Ceará; do 
Ministério Público – Juizados Especiais. 

Dep. Jô Moraes 
e 

 Dep. Chico 
Lopes 

APROVADO

4. 385/12 Requer que o Estad o do Maranhão seja incluído na 
pauta de trabalhos da comissão. 

Dep. Jô Moraes 
 

APROVADO

5. 386/12 Requer seja convidado o representante da Comissão 
de Acess o à Justiç a e Cidadania d o Conselh o 
Nacional de Justiça. 

Dep. Jô Moraes 
e 

Sen. Ana Rita 

APROVADO

6. 387/12 Requer seja convidado o Núcleo de E studos da  
Violência da Uni versidade de Sã o P aulo para 
discutir a violência contra a mulher no Brasil. 

Sen. Ana Rita APROVADO

7. 388/12 Requer seja convidado o Núcleo de Estudos de 
Pesquisas sobre a Mulh er da Unive rsidade de  
Brasília para discutir a violência contra a mulher no 
Brasil. 

Sen. Ana Rita APROVADO

8. 389/12 Requer se ja c onvidado o Núcleo de I dentidades de 
Gênero a Subjetividades da Uni versidade Feder al 
da Santa Catarina para discutir a violência contra a 
mulher. 

Sen. Ana Rita APROVADO

9. 390/12 Requer seja convidado o Núcleo Interdis ciplinar de 
Estudos s obre Mulher e Gênero da Universidade  
Federal d o Rio Gr ande do Sul p ara discutir a 
violência contra a mulher no Brasil.  

Sen. Ana Rita APROVADO

10. 391/12 Requer se ja convidada a Rede Feminis ta Nor te e  
Nordeste de Estudos e  Pes quisas sobre a Mulher e  
Relações de Gênero – REDOR para discutir a 
violência contra a mulher no Brasil. 

Sen. Ana Rita APROVADO

11. 392/12 Requer seja convidado o Movimento de Mulheres 
Camponesas para di scutir a vi olência contr a a 
mulher no Brasil. 

Sen. Ana Rita APROVADO

12. 393/12 Requer seja convidada a Mar cha Mun dial de 
Mulheres para discutir a violência contra a mulher 
no Brasil. 

Sen. Ana Rita APROVADO

13. 394/12 Requer seja realizada diligência à região do entorno 
do Distrito Federal.  

Dep. Jô Moraes APROVADO
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1. 395/12 
 
 
 

Requer aos Secretários de  Segurança Pública dos 
Estados e do Dis trito Federal as seguinte s 
informações: 

1- Número de mulheres submetidas a exame 
de corpo de delito; 

2- Quais são as três lesões mais constatadas.  

Dep. Dr. 
Rosinha 

e 
Dep. Rosane 

Ferreira 

 

2. 396/12 Requer se ja c onvidada p ara Audiê ncia Pública da 
CPMI a representação do Fórum Nacional de Juízes 
de Violência Doméstica e Fa miliar contra a Mulher 
– FONAVID.  

Dep. Jô Moraes  

3. 397/12 Solicita que a C omissão con vide a Sra. Clair 
Castilho, representante da Casa da Mulher 
Catarina, par a apre sentar dados s obre a vi olência 
contra a mulher no Estado de Santa Catarina. 

Dep. Carmen 
Zanotto 

 

4. 398/12 Requer a realização de audiência pública na ci dade 
de Valparaíso de Goiás/GO.  

Dep. Marina 
Santanna 

 

5. 399/12 Requer seja convidada a Coordenação Nacional de 
Articulação das Comunidades Negr as Rurais 
Quilombolas. 

Sen. Ana Rita  

6. 400/12 Requer a c onvocação d a Excelentíssima Se nhora 
Doutora Eloí sa de  Sous a Arruda, Se cretária de 
Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São  
Paulo, para esclarecer perante a CPMI as causas do 
aumento da violência contra a mulher, notadamente 
nos crimes de estupro no Estado de São Paulo. 

 Sen. Marta 
Suplicy 

 

7. 401/12 Requer a convocaç ão do Excelentíssi mo Senhor  
Doutor Antônio Ferreira Pinto, Secr etário de 
Segurança P ública d o Estad o de S ão Paulo, p ara 
esclarecer perante a CPMI as mudanç as na 
estrutura da Secretaria que levou o fechamento de  
inúmeras dele gacias es pecializadas de atendimento 
à mulher no Estado de São Paulo.  

Sen. Marta 
Suplicy 

 

8. 402/12 Requer seja r ealizada audiência pú blica na cid ade 
de Maceió/AL. 

Dep. Rosinha da 
Adefal 

 

9. 403/12 Requer a real ização de  audi ência pública, a 
realizar-se em data a ser marcada oportunamente, 
para discutir, especificamente, a situação da mulher 
da violência contra as mulheres no distrito Federal e 
no entorno, para a qual devem ser convidados  
representantes do governo lo cal, do  Ministério 
Público do distrito Fede ral e Territórios , de 
entidades que atuam no combate à vi olência contra 
mulheres no Distrito Fede ral, de es tudiosos dess a 
temática, da  Câm ara L egislativa do Di strito 
Federal, além de outr os segmentos  a serem 
definidos posteriormente. 

Dep. Marina 
Santanna  

e 
Dep. Èrika 

Kokay 

 

10. 404/12 Requer se ja realizada audiência públ ica no E stado 
da Paraíba. 

Sen. Ana Rita  

11. 405/12 Requer se ja realizada audiência públ ica no E stado 
do Pará. 

Sen. Ana Rita  

12. 406/12 Requer seja convidada Rosane Maria Reis Lavigne, 
Defensora Pú blica do E stado d o Ri o d e Janei ro, 
para contribuir com os trabalhos desta CPMI.  

Sen. Ana Rita  

13. 407/12 Requer se ja realizada audiência públ ica no E stado 
de Pernambuco.  

Sen. Ana Rita  

14. 408/12 Requer seja r ealizada audiência pú blica na cid ade 
de Porto Velho/RO. 

Sen. Ana Rita  

15. 409/12 Requer se ja realizada audiência públ ica no E stado 
do Ceará.  

Sen. Ana Rita  
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CPMI VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
REQUERIMENTOS APRECIADOS NA 8ª REUNIÃO, REALIZADA EM 10.04.2012  
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1 
 

1. 410/12 Requer seja convidada a Sra. Re jane Antonello 
Griboski, Professora Assistente do Departamento de 
Enfermagem da UnB, para c ontribuir com os 
trabalhos da CPMI. 

Dep. Jô Moraes  

2. 411/12 Requer seja con vidado o Ministr o da Educaç ão 
para discutir a violência contra a mulher no Brasil e 
as ações d aquele Mi nistério par a o enfr entamento 
do tema. 

Sen. Ana Rita  

3. 412/12 Requer se jam convidadas Gestoras E staduais do 
Pacto pel o E nfrentamento da Violência Contra a 
Mulher, para fazer perante a Comissão a avaliaç ão 
do Pacto. 

Sen. Ana Rita  

4. 413/12 Requer se ja convid ada a organiz ação que  
represente as mulheres com de ficiência, a ser  
definida op ortunamente, p ara di scutir a vi olência 
contra a mulher no Brasil. 

Sen. Ana Rita  

5. 414/12 Requer sej a convidada a  Associação B rasileira de  
Imprensa para discutir  o Papel da Mídia na 
Prevenção e o Enfrentamento da Violência Contra a 
Mulher. 

Sen. Ana Rita  

6. 415/12 Requer seja convidada a Federaç ão Nacional dos 
Jornalistas p ara discutir o Papel da Mídia n a 
Prevenção e o Enfrentamento da Violência Contra a 
Mulher. 

Sen. Ana Rita  

7. 416/12 Requer sej a convidada a  Associação B rasileira de  
Radiodifusão Comunitária para discutir o P apel da 
Mídia na Prevenção e o Enfrentamento da Violência 
Contra a Mulher. 

Sen. Ana Rita  

8. 417/12 Requer se ja convi dado o Inter vozes – Col etivo 
Brasil de C omunicação S ocial – p ara di scutir o 
Papel d a Míd ia na prevenção e o enfrentame nto a 
Violência Contra a Mulher. 

Sen. Ana Rita  

9. 418/12 Requer se ja convidada a Ar ticulação de 
Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. 

Sen. Ana Rita  

10. 419/12 Requer seja convidada a Ministra da Sec retaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República. 

Sen. Ana Rita  

11. 420/12 Requer se ja c onvidada a A rticulação B rasileira de 
Lésbicas. 

Sen. Ana Rita  

12. 421/12 Requer sejam convidadas para Audiência Pública a 
ser realizada no Ceará: Francisca Adelineide Viana, 
Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar; Magnólia Barbosa, 
Procuradora do Mi nistério Público do E stado do 
Ceará; Mônica Barroso, Coordenadora Estadual de 
Políticas Par a Mulheres, e Maria da P enha 
Fernandes, líder de movimentos de  defesa dos 
direitos das mulheres. 

Dep. Gorete 
Pereira 
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CPMI VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
REQUERIMENTOS APRECIADOS NA 11ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26/04/2012  

Item     Número Ementa Autor Observação 
 

1 
 

1.  Requer a realização de audiência pública no estado 
de Mato Grosso. 

422/12 Dep. Jô Moraes APROVADO 

2.  Requer seja convidada a Dra. Amini Haddad, Juíza 
de Direito no Estado de Mato Grosso.   

423/12 Dep. Jô Moraes APROVADO 

3.  Requer seja co nvidado o  S ecretário d e E stado da 
Defesa S ocial, L afayette A ndrada, p ara p restar 
esclarecimentos sobre a  s ituação d o en frentamento 
à violência contra as mulheres no estado de Minas 
Gerais e apresentar as ações da pasta para este fim. 

426/12 Dep. Jô Moraes APROVADO 

4.  Requer s eja co nvidado o  S ecretário d e E stado d e 
Desenvolvimento S ocial, C ássio A ntônio F erreira 
Soares, p ara p restar es clarecimentos s obre a  
situação d o e nfrentamento à vi olência c ontra as  
mulheres no estado de Minas Gerais e apresentar as 
ações da pasta para este fim. 

427/12 Dep. Jô Moraes APROVADO 

5.  Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça d e M inas Gerais, Desembargador Cláudio 
Renato d os S antos C osta, p ara p restar 
esclarecimentos sobre a  s ituação d o en frentamento 
à violência contra as mulheres no estado de Minas 
Gerais e apresentar as ações do judiciário Estadual 
para este propósito. 

428/12 Dep. Jô Moraes APROVADO 

6.  Requer s eja co nvidado o  P rocurador G eral d e 
Justiça do Estado de Minas Gerais, Alceu José 
Torres Marques, para p restar es clarecimentos 
sobre a s ituação d o e nfrentamento à vi olência 
contra as mulheres no estado de M inas Gerais e a  
atuação do Ministério Público nesta questão. 

429/12 Dep. Jô Moraes APROVADO 

7.  Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça d o E stado d e S anta C atarina, 
Desembargador José Trindade dos Santos, para 
prestar es clarecimentos s obre a  s ituação d o 
enfrentamento da  v iolência contra a s mulheres no 
estado d e S anta C atarina e  as  aç ões d o Ju diciário 
estadual para este propósito. 

430/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

8.  Requer sejam e ncaminhados à  C omissão, pe lo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cópia dos 
autos d o p rocesso ref erente ao e stupro c oletivo e  
assassinatos ocorridos no município de Queimadas, 
na Paraíba. 

431/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

9.  Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça d o E stado d e S anta C atarina, 
Desembargador José Trindade dos Santos, para 
prestar esclarecimentos s obre a  s ituação d o 
enfrentamento da  v iolência c ontra as mulheres no  
estado d e S anta C atarina e  as  aç ões d o Ju diciário 
estadual para este propósito. 

432/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

10.  Requer seja c onvidado o S ecretário d o E stado d e 
Santa C atarina, C ésar A ugusto G rubba, p ara 
prestar es clarecimentos s obre a  s ituação d o 
enfrentamento da  v iolência c ontra as mulheres no  
estado de Santa Catarina e as ações da pasta para 
esse fim. 

433/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

11.  Requer s eja c onvidado o P rocurador-Geral d e 
Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. João dos 
Passos M artins Neto, p ara prestar es clarecimentos 
sobre a situação d o e nfrentamento da violência 
contra as mulheres no estado de Santa Catarina e a  
atuação do Ministério Público nessa questão. 

434/12 Sen. Ana Rita APROVADO 
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12.  Requer seja co nvidado o  S ecretário d e E stado da 
Saúde do  R io G rande do  Sul , C iro Si moni, pa ra 
prestar es clarecimentos s obre a  s ituação d o 
enfrentamento da  v iolência c ontra as mulheres no  
estado de  Rio G rande do  Sul e as  aç ões d a p asta 
para esse fim. 

435/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

13.  Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça d o E stado d o A mazonas, D esembargador 
José d e J esus A bdala Simões, p ara p restar 
esclarecimentos sobre a  s ituação d o en frentamento 
da violência contra as mulheres no estado de Santa 
Catarina e as ações do Judiciário estadual para este 
propósito. 

436/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

14.  Requer s eja c onvidado o P rocurador-Geral d e 
Justiça do Estado do A mazonas, Dr. Francisco das 
Chagas S antiago C ruz, p ara p restar 
esclarecimentos sobre a  s ituação d o en frentamento 
da vi olência contra a s mulheres no e stado do  
Amazonas e a atuação do Ministério Público nessa 
questão. 

437/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

15.  Requer seja co nvidado o  Defensor P úblico-Geral  
do E stado do A mazonas, Dr. Jos é R icardo V ieira 
Trindade, para p restar es clarecimentos s obre a  
situação d o e nfrentamento d a vi olência c ontra as  
mulheres no e stado d o A mazonas e a at uação d a 
Defensoria Pública nessa questão. 

438/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

16.  Requer seja co nvidada a  S ecretária de E stado da 
Assistência Social do A mazonas, Regina Fernandes 
do Nascimento, para prestar esclarecimentos sobre 
a s ituação do enfrentamento da violência contra as 
mulheres n o e stado d o A mazonas e  as  aç ões da 
pasta para esse fim. 

439/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

17.  Requer seja co nvidado o  S ecretário d e E stado da 
Saúde d o A mazonas, D r. Wi lson D uarte A lecrim, 
para p restar es clarecimentos s obre a  situação d o 
enfrentamento da  v iolência c ontra as mulheres no  
estado do A mazonas e as ações da pasta para e sse 
fim. 

440/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

18.  Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do E spírito S anto, 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, para prestar 
esclarecimentos sobre a  s ituação d o en frentamento 
da vi olência c ontra as  mulheres no estado d o 
Espírito S anto e as aç ões do Ju diciário E stadual 
para esse fim. 

441/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

19.  Requer seja convidado o Defensor Público-Geral do 
Estado do Espírito Santo, Dr. Gilmar Alves Batista, 
para prestar es clarecimentos sobre a situação d o 
enfrentamento da  v iolência c ontra as mulheres no  
estado d o E spírito S anto e  as aç ões da D efensoria 
Pública do Estado para esse fim. 

442/12 Sen. Ana Rita APROVADO 
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20.  Requer s eja c onvidado o Secretário d e S egurança 
Pública do Estado d o E spírito S anto, Henrique 
Geaquinto H erkenhoff, p ara p restar 
esclarecimentos sobre a s ituação d o e nfrentamento 
da vi olência c ontra as  mulheres no e stado d o 
Espírito Santo e as ações da pasta para esse fim. 

443/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

21.  Requer s eja co nvidado o  P rocurador–Geral d e 
Justiça do Estado do Espírito Santo, Dr. Fernando 
Zardini A ntonio, p ara p restar es clarecimentos 
sobre a situação d o e nfrentamento da violência 
contra as mulheres no estado do Espírito Santo e as 
ações d o Ministério P úblico do  E stado para e sse 
fim. 

444/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

22.  Requer s eja c onvidado o Secretário d e Estado de 
Saúde do Espírito Santo, José Tadeu M arino, para 
prestar es clarecimentos sobre a s ituação d o 
enfrentamento da  v iolência c ontra as mulheres no  
estado d o E spírito Santo e  as aç ões da pa sta para 
esse fim. 

445/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

23.  Requer s eja c onvidado o Secretário d e Estado de 
Segurança P ública, Airton M ichels, p ara p restar 
esclarecimentos sobre a s ituação d o e nfrentamento 
da vi olência c ontra as  mulheres n o e stado d o Rio 
Grande do Sul e as ações da pasta para esse fim. 

446/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

24.  Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça d o E stado d o Rio Grande do Sul , 
Desembargador M arcelo Bandeira P ereira, p ara 
prestar es clarecimentos sobre a s ituação d o 
enfrentamento da  v iolência c ontra as mulheres no  
estado d o R io G rande d o S ul e  as  aç ões do 
Judiciário Estadual para este propósito. 

447/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

25.  Requer seja convidado o Defensor Público-Geral do 
Estado d o Rio G rande do  Sul, Dr . Nilton L eonel 
Arnecke Maria, para prestar esclarecimentos sobre 
a s ituação do enfrentamento da violência contra as 
mulheres no  e stado do  R io G rande do  Sul  e  a 
atuação da Defensoria Pública do Estado para esta 
questão. 

448/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

26.  Requer seja co nvidada a Secretária de Políticas 
para a s M ulheres do R io G rande do Sul , Márcia 
Santana, p ara p restar es clarecimentos sobre a 
situação d o e nfrentamento d a vi olência c ontra as  
mulheres no estado do Rio Grande do Sul e as ações 
da pasta para esse fim. 

449/12 Sen. Ana Rita APROVADO 

27.  Requer s eja c onvidado o Secretário de Assistência 
Social e  D ireitos H umanos d o E stado d o E spírito 
Santo, Rodrigo do C armo Coelho, para p restar 
esclarecimentos sobre a s ituação d o e nfrentamento 
da vi olência c ontra as  mulheres no e stado d o 
Espírito Santo e as ações da pasta para esse fim. 

450/12 Sen. Ana Rita APROVADO 
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1. 451/12 Requer sejam expe didos con vites às seguin tes 
autoridades do Estado de São Paulo para Audiência 
Pública da CPMI a ser realizada no dia 29 de junho 
de 2012:  

• Valéria Sc arance, Núcleo de Combate  à 
Violência Doméstica e Familia r co ntra a  
Mulher; 

• Gislaine Dor aide Ribeiro P ato, 
Coordenadora das Delegacias das Mulheres 
de São Paulo; 

• Yolanda Spe rli, Coorden adoria d a Mulh er 
do Município de São Paulo; 

• Deputada Tel ma de S ouza, Procur adoria 
Especial da Mulher da Assembleia 
Legislativa de São Paulo; 

• Thais Hel ena Cos ta N ader, Coorde nadora 
Defensora d o Núcl eo Especializado de 
Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 
(NUDEM)/São Paulo; 

• Marcos Carneiro Lima, De legado Geral da 
Polícia Civil do Estado de São Paulo. 

Deputada Keiko 
Ota 

APROVADO 

2. 452/12 Requer sejam expe didos con vites às seguin tes 
autoridades do Estado de São Paulo para Audiência 
Pública da CPMI a ser realizada no dia 29 de junho 
de 2012:  

• Eloisa de  Souz a Arruda, Secre tária de 
Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de 
São Paulo; 

• Desembargador I van Ri cardo Garis io 
Sartori, Pre sidente d o Tri bunal de Justiça 
de São Paulo; 

• Antônio Fer reira Filho, Secretári o de  
Segurança Pública do Estado de São Paulo;

• Daniela So llberger Cembranelli, Defensora  
Pública Geral; 

• Márcio Fer nando E lias Rosa, Pr ocurador 
Geral de Justiça; 

• Giovanni Guido Cerri, Secretário de Saúde 
do Estado de São Paulo; 

• Rosemary Corrêa, Gestor a Executiva do 
Pacto Nacional pel o Enfrentame nto da 
Violência contra a Mulher. 
 

Deputada Keiko 
Ota 

APROVADO

3. 453/12 Requer sejam expe didos con vites às seguin tes 
autoridades do Estado de São Paulo para Audiência 
Pública da CPMI a ser realizada no dia 29 de junho 
de 2012:  

• Maria José de Lima, Presidente  da 
Associação de Mulheres da Z ona Leste  – 
AMZOL; 

• Dalila Eugênia Maranhão Dias Figueiredo, 
Presidente da Ass ociação Brasileira de 
Defesa d a Mulher, da Infâ ncia e  da 
Juventude; 

• Alzira R ufino, Coo rdenadora da  Casa de 
Cultura da Mulher Negra; 

• Sônia Regina Maurelli, Presidente da  Casa 
de Isabel; 

• Veridiana Maurelli, Gerente de Núcle o da 

Deputada Keiko 
Ota 

APROVADO
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Sede Casa de Isabel; 
• Maria C astro, Co ordenadora Geral d a 

Sociedade Santos Mártires – Casa de Sofia; 
• Maria José Rosado Nune s, Preside nte da 

Católicas pelo Direito de Decidir – Brasil; 
• Elza Berquo, Presidente da Comissão de  

Cidadania e Reprodução - CCR; 
• Ana Galati, Presidente e Coordenadora dos 

Trabalhos c om Mulheres d o Coletivo 
Feminista Sexualidade e  Saú de – São 
Paulo; 

• Sandra Unb ehaum, Coordenadora da 
Comunicação em Sexualidade – ECOS; 

• Nilza Ira ci, Presidente do  Instituto d a 
Mulher Negra – Geledés; 

• Vera Vieira, Coorde nadora Execu tiva da 
Rede Mulher de Educação; 

• Sônia Coelho, Sempre Viva Organização 
Feminista  - SOF; 

• Arlene Ricoude, Presidente da União de 
Mulheres de São Paulo; 

• Maria Am élia de Almeida T eles, 
Coordenadora da União de Mul heres de 
São Paulo; 

• Gislaine Ross eto, Presiden te da SOS Ação 
Mulher e Família. 

•  
4. 454/12 Requer seja convidado o Defensor Público Geral do 

Distrito Fede ral, Jair o Lo urenço de Almeida, par a 
prestar escl arecimentos sobre a situação do 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
Distrito Fede ral e entor no, bem como as ações da 
Defensoria Pública para este propósito.  
 
 

Senadora Ana 
Rita  

APROVADO

5. 455/12 Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, Desembargador João de 
Assis Mariozi, para prestar esclarecimentos sobre a 
situação do enfrentamento à vi olência contra as 
mulheres no Distrito Federal e entorno, bem com o 
as ações do Judiciário para este propósito. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

6. 456/12 Requer seja convidada a Secretári a da Mulher do 
Distrito Fe deral, Ogamir Amância Fer reira, par a 
prestar escl arecimentos sobre a situação do 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
Distrito Federal e entorno, bem como apresentar as 
ações da pasta para este fim. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

7. 457/12 Requer seja convidado o Secretário de  Saúde do 
Distrito Fe deral, Rafael de Aguiar B arbosa, para 
prestar escl arecimentos sobre a situação do 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
Distrito Federal e entorno, bem como apresentar as 
ações da pasta para este fim. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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8. 458/12 Requer seja convidada a Secretária da Mulher, da 
Cidadania e dos Direitos Humanos do Estad o de  
Alagoas, Káti a Born, para prestar es clarecimentos 
sobre a situação do en frentamento à violência 
contra as  mulheres no estado de Alagoas e 
apresentar as ações da pasta para este fim. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

9. 459/12 Requer seja convidado o Secretário de  Saúde do 
Estado de Alagoas, Alexandre de Melo Toledo, para 
prestar escl arecimentos sobre a situação do 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
estado de Al agoas e aprese ntar as aç ões da pas ta 
para este fim. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

10. 460/12 Requer seja convidado o Defensor Público Geral do 
Estado de Alagoas, Ed uardo Antônio d e Cam pos 
Lopes, par a prestar esclarecimentos sobre a 
situação do enfrentamento à vi olência contra as 
mulheres no estado de Alagoas e apresentar as ações 
da Defensoria para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

11. 461/12 Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça do  E stado de Al agoas, Desembargador 
Sebastião Costa Filho, para prestar esclarecimentos 
sobre a situação do en frentamento à violência 
contra as  mulheres no estado de Alagoas e 
apresentar as ações do Judiciário Estadual para este 
propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

12. 462/12 Requer seja convidado o Secretário de Defesa Social 
do Est ado de Ala goas, Dário César Barr os 
Cavalcante, para presta r e sclarecimentos sobre a 
situação do enfrentamento à vi olência contra as 
mulheres no estado de Alagoas e apresentar as ações 
da pasta para este fim. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

13. 463/12 Requer seja convidado o Secretário de  Segurança 
Pública d o Estad o de Santa Catarina, César 
Augusto Gr ubba, para prestar esclarecimentos 
sobre a situação do en frentamento à violência 
contra as mul heres no es tado de Santa Catarina e 
apresentar as ações da pasta para este fim. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

14. 464/12 Requer seja convidado o Secretário de  Saúde do 
Estado de Santa Catarina, Dalmo Claro de Oliveira, 
para pre star esclarecimentos  s obre a situação do 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
estado de Santa Catarina e  aprese ntar as aç ões da 
pasta para este fim. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

15. 465/12 Requer seja  convidado o Delegado de Polícia da  
110ª DP  de Teresópolis/RJ, Wal ter Barros, para 
prestar esclarecimentos sob re as inves tigações de  
denúncia de estupro a uma adolescente envolvendo 
policiais militares no Município de Teresópolis.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

16. 466/12 Requer seja convidado o Delegado de Polícia da 35 ª 
DP ( Campo Grande), Al berto de Oliveira Leite, 
para pre star esclarecimentos  sobre a s uspeita de  

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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facilitação da fuga do policial militar, Frank Cimar 
Barbosa, acusado de sequestrar, estuprar e ameaçar 
vítima a testemunhas.  
 

17. 467/12 Requer s eja co nvidada representante do Fórum de 
Entidades Autônomas de Mulheres de Alagoas para 
discutir a vi olência contra a mulher no estado de  
Alagoas.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

18. 468/12 Requer se ja convidada represe ntante da 
Organização de Mulheres Mari a Mariá de Maceió 
para discutir a vi olência contra a mulher  no estado 
de Alagoas.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

19. 469/12 Requer informações ao Mi nistro Marco Aurélio de 
Melo do Supremo Tribunal Feder al sobre o HC 
103.078/PE, referente ao processo de  Christina 
Gabrielsen, q ue está s ob s ua rel atoria desde o an o 
de 2010. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

20. 470/12 Requer i nformações a o J uiz Titular do Jui zado 
Especializado de Vio lência Do méstica e Fa miliar 
contra a Mulher de Boa Vista/RR, Jefferson 
Fernandes da Silva, sobre as medidas protetivas de 
urgência concedidas à Sra. Lenir Floriano da Silva, 
moradora do Município de São João da Baliza, bem 
como infor mações sobr e o cumprimento das  
respectivas medidas.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

21. 471/12 Requer informações e cópias das medidas adotadas 
pelo Ministério Públic o p ara garantir o 
cumprimento das medidas  prote tivas de urgênci a 
concedidas à Sr a. L enir Fl oriano da Si lva, 
moradora d o Município d e São João d a B aliza, ao  
Procurador Geral de Justiça do estado de Roraima, 
Fábio Bastos Stica. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

22. 472/12 Requer informações e c ópias d os b oletins de 
ocorrência re gistrados pel a Sra. Lenir F loriano d a 
Silva, m oradora d o Mu nicípio de São João da 
Baliza, bem com o dos pr ocedimentos e  inquéritos 
instaurados, ao Secretário de Segur ança Pública do 
Estado de Roraima, Francisco Sá Cavalcante. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

23. 473/12 Requer info rmações e cópia  do  inquérito  po licial e 
da prisão do acusado de assassinar Adenise Cristina 
Santos Leão,  no Município de Camópolis, ao 
Secretário de  Segur ança Pública do Estado de  
Minas Gerais, Rômulo de Carvalho Ferraz. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

24. 474/12 Requer ao Comandante Geral da Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, Coronel Erir Ribeiro d a 
Costa Fi lho, i nformações e cópi as d os segui ntes 
processos disciplinares: 

1) Caso do s quatro policiais militares 
acusados de  violarem se xualmente uma 
adolescente no Município de Teresópolis no 
Estado do Rio de Janeiro; 

2) Caso dos três po liciais mi litares suspeito s 
de terem  es tuprado e  torturado um a 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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mulher na Com unidade da Rocin ha, no 
Estado do Rio de Janeiro; 

3) Caso do po licial milita r Frank Cimar 
Barbosa, acusado de seques trar e estuprar 
uma jovem em Cam po G rande, na Z ona 
Oeste d o Ri o de Ja neiro, a que após s er 
preso fugiu da delegacia.  

 
25. 475/12 Requer ao Secretári o de Segurança Pública do 

Estado do Rio de J aneiro, José Mariano Beltrame, 
informações e cópi as dos s eguintes proce ssos 
disciplinares: 

1) Caso do s quatro policiais militares 
acusados de  violarem se xualmente uma 
adolescente no Município de Teresópolis no 
Estado do Rio de Janeiro; 

2) Caso dos três po liciais mi litares suspeito s 
de terem  es tuprado e  torturado um a 
mulher na Com unidade da Rocin ha, no 
Estado do Rio de Janeiro; 

3) Caso do po licial milita r Frank Cimar 
Barbosa, acusado de seques trar e estuprar 
uma jovem em Cam po G rande, na Z ona 
Oeste d o Ri o de Ja neiro, a que após s er 
preso fugiu da delegacia.  

 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

26. 476/12 Requer ao Pr ocurador Ger al de Justiça do E stado 
do Ri o de  Janei ro, Cláudio S oares L opes, 
informações e cópi as dos s eguintes proce ssos 
disciplinares: 

1) Caso do s quatro policiais militares 
acusados de  violarem se xualmente uma 
adolescente no Município de Teresópolis no 
Estado do Rio de Janeiro; 

2) Caso dos três po liciais mi litares suspeito s 
de terem  es tuprado e  torturado um a 
mulher na Com unidade da Rocin ha, no 
Estado do Rio de Janeiro; 

3) Caso do po licial milita r Frank Cimar 
Barbosa, acusado de seques trar e estuprar 
uma jovem em Cam po G rande, na Z ona 
Oeste d o Ri o de Ja neiro, a que após s er 
preso fugiu da delegacia.  

 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

27. 477/12 
 

Requer ao Pr ocurador Ger al de Justiça do E stado 
de Pernamb uco, Agnaldo Fenelon de Barros, 
informações sobre a realização de audiência sobre o 
processo de Adriana de Paula da Silva Ramos 
(0000613-57.2011.8.17.040 1ª Va ra da  Co marca de 
Água Preta) que fora marcada para o dia 2 de maio 
de 2012 e seu resultado. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

28. 478/12 Requer ao Pr ocurador Ger al de Justiça do E stado 
de Pernamb uco, Agnaldo Fenelon de Barros, 
informações sobre o cas o de Iz aelma Ca valcante 
Tavares. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

29. 479/12 Requer ao Secretário de Defesa Social do Estado de  
Pernambuco, Wilson Salles Damázio, informações e 
cópia sobre o caso de Izaelma Cavalcante Tavares. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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30. 480/12 Requer ao P residente do Tribunal de Jus tiça do 

Estado d o E spírito Santo, Desem bargador Pedro 
Valls Feu Rosa, o enc aminhamento d as seguin tes 
informações referentes  ao caso de Fernanda 
Rodrigues Crizostemo: 

1) Que pr ocedimentos for am adotados para 
apurar responsa bilidades pela o missão no 
atendimento a Fernanda Rodrigues 
Crizostemo que culminou com sua morte? 

2) Por que a Vara de Violê ncia Domésti ca 
informou q ue não pr ocessava es te ti po de 
demanda? 

3) Quais s ão os  procedi mentos que a Vara 
adota qu ando uma mul her sol icita medi da 
protetiva na própria Vara? 

4) Em 07/ 02/2012 es tavam s endo re alizadas 
audiências? Ha via pro motor de jus tiça na 
Vara? 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

31. 481/12 Requer ao Pr ocurador Ger al de Justiça do E stado 
do Espírito Santo, Éd er Pontes da Silva, o 
encaminhamento das seguintes informações 
referentes ao cas o de  Fernanda Rodrigue s 
Crizostemo: 

1) Que pr ocedimentos for am adotados para 
apurar responsa bilidades pela o missão no 
atendimento a Fernanda Rodrigues 
Crizostemo que culminou com sua morte? 

2) Por que não foi tom ado o Termo de 
Depoimento da  v ítima e solicitadas a s 
medidas protetivas no dia 07/02/2012? 

3) Quais er am os pr omotores presentes nos 
dias 07 e 08/02/2012? 

4) Quais os  pr ocedimentos que o Minis tério 
Público adota qua ndo uma mulher so licita 
medida protetiva no pr óprio Minis tério 
Público? 

5) Por que par a faz er o agendam ento e ra 
necessária a presença dos  promotore s, se 
estes estavam em audiência? 

6) Que tipo de treinamento recebem os 
funcionários e esta giários que ate ndem as 
mulheres e m situaç ão de violê ncia 
doméstica? 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

32. 482/12 Requer ao Pr ocurador Ger al de Justiça do E stado 
do Espírito Santo, Éd er Pontes da Silva, o 
encaminhamento das seguintes informações 
referentes ao cas o de  Fernanda Rodrigue s 
Crizostemo: 

1) Que pr ocedimentos for am adotados para 
apurar responsa bilidades pela o missão no 
atendimento a Fernanda Rodrigues 
Crizostemo que culminou com sua morte? 

2) Por que não foi tom ado o Termo de 
Depoimento da  v ítima e solicitadas a s 
medidas protetivas em 08/02/2012? 

3) Havia defe nsores públicos  presentes em 
08/02/2012? Quais eram? 

4) Como se explica a ausên cia de defensor na 
própria Defensoria Pú blica p ara a tender 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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mulheres em situação de violência? 
5) Quais os pr ocedimentos que a Defensoria 

Pública adota qua ndo uma mulher so licita 
medida protetiva na própria Defensoria? 

6) Por que a informação de q ue a De fensoria 
Pública não rea liza e ste tipo  de 
encaminhamento? 

7) Que tipo de treinamento recebem os 
funcionários e esta giários que ate ndem as 
mulheres e m situaç ão de violê ncia 
doméstica? 
 

33. 483/12 Requer ao Secretári o de Segurança Pública do 
Estado d o E spírito S anto, Henrique Geaquinto 
Herkenhoff, o enc aminhamento d as seguintes  
informações referentes  ao caso de Fernanda 
Rodrigues Crizostemo: 

1) Que pr ocedimentos for am adotados para 
apurar responsa bilidades pela o missão no 
atendimento a Fernanda Rodrigues 
Crizostemo que culminou com sua morte? 

2) Quais me didas for am adotadas rel ativas a  
denúncias apresentad as no BO ?PC nº 
154/2012? Quem era o del egado de pl antão 
nesta data? 

3) Na mesma semana do pri meiro bole tim de  
ocorrência, a  ví tima re gistro n ono B O na 
DEAM de Ca riacica e so licitou 
representação, entretanto, sua oitiva fora 
marcada para o dia 25/04/2012. Por que ela 
não foi  ouvida de i mediato? Q uem era  o 
delegado de plantão nesta data?  

4) Por que a Deleg acia utiliza  ag endamentos 
para oitiva de vítimas?  

5) Por que não foi possível realizar a oitiva da 
vítima no dia 1º/02/2012 na DEAM? 

6) Quais critérios são  utilizados pa ra avaliar 
se um c aso é de risco? P or que este não foi 
considerado de risco? 

 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

34. 486/12 Requer ao Pr ocurador Ger al de Justiça do E stado 
do Espírito Santo, Éd er Pontes da Silva, o 
encaminhamento das seguintes informações 
referentes ao caso de Débora Cardoso Silva:  

1) Em que data foi  t omado a term o o 
depoimento de Débora Cardoso Silva? 

2) Que medidas foram ou estão sendo tomadas 
para apurar os fatos por ela relatados? 

3) Quando foi oferecida a de núncia? Caso já 
tenha sido oferecida, enc aminha cópia a 
esta CPMI. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

35. 487/12 Requer ao Presidente da assembleia Legislativa do 
Estado do  Es pírito Santo, D eputado Th eodorico 
Ferraço, informaç ões sobr e abertur a de process o 
disciplinar c ontra o De putado Gi ldevan Al ves 
Fernandes p ara apurar denúncias de  violênci a 
sexual contra a Sra. Débora Cardoso Silva. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

36. 488/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a  Senadora Ana APROVADO
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situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Estado de Mato Grosso.  
 

Rita

37. 489/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Estado do Maranhão.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

38. 490/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Estado da Bahia.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

39. 491/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Estado do Mato Grosso do Sul.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

40. 492/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Estado de São Paulo.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

41. 493/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Estado da Paraíba.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

42. 494/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Estado do Amazonas.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

43. 495/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Distrito Federal e Região do Entorno.  

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

44. 496/12 
 

Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Estado de Alagoas.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

45. 497/12 Requer a rea lização de diligência na cida de de 
Queimadas/PB, para tomar depoimentos de  
testemunhas e do Delegado responsável pelo caso do 
estupro c oletivo oc orrido em 12/02/2012, naquele 
município.  

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

46. 498/12 Requer ao Ministério P úblico de  Mato Grosso a 
designação da Pr omotora de Justiça,Lindinalva 
Rodrigues Da lla Costa, para contribui r com os 
trabalhos desta CPMI.  

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

47. 499/12 Requer sej a con vidado par a audiência o 
pesquisador Julio Jacobo Waiselfisz, representante  
do Insti tuto San gari, que prom ove a pesquisa do 
Mapa da Violência nos Estados. 

Deputada Jô 
Moraes 

APROVADO

48. 500/12 Requer sejam  con vidados para Audiência Pública 
no Estado do Amaz onas a Secretaria de Estado da 
Segurança P ública, a Se cretaria de Estado de 
Assistência Social e Ci dadania, a Defensoria 
Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça 
do Estado e a União Brasileira de Mulheres. 

Deputada 
Rebecca Garcia 

APROVADO

49. 501/12 Requer se ja convidado o Pesquisador Júlio Jacobo 
Waiselfisz, do Institu to Sangari par a apresentar e 
discutir os dados do Map a da Violênci a 2012, bem 
como debater a violência contra a mulher no Brasil. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

50. 502/12 Requer seja con vidada(o) Pesq uisador(a) d a 
Fundação Pe rseu Abr amo p ara de bater, nesta 
CPMI, a violência contra a mulher no Brasil. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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51. 503/12 Requer se ja convi dado o Sr. Ces ar Au gusto 
Grubba, Secretário de Segurança Pública do Estado 
de Santa Catarina, par a apresentar à CPMI 
informações relativas aos dad os de  vi olência, 
atendimento, e as  aç ões q ue es tão se ndo 
desenvolvidas no Estado de Santa Catarina. 

Deputada 
Carmen 
Zanotto 

APROVADO

52. 504/12 Requer se ja con vidado o Sr. Dalmo Cl aro de 
Oliveira, Secr etário de Sa úde do  Es tado d e Sa nta 
Catarina, para apresentar à CPMI  i nformações 
relativas ao atendimento na rede hos pitalar das 
mulheres ví timas de violência, bem  com o as  
políticas que estão sendo desenvolvidas no Estado. 

Deputada 
Carmen 
Zanotto 

APROVADO

53. 505/12 Solicita infor mações à Se cretaria de  Segurança 
Pública do  Es tado do  Paraná s obre ca sos d e 
violência contra a mulher. 

Deputado Dr. 
Rosinha 

APROVADO

54. 506/12 Requer seja convidado o Secretário de  Segurança 
Pública do DF, Sandro Torres Avelar, para 
responder a questionamentos da CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

55. 507/12 Requer se ja convi dada a Proc uradora-Geral de  
Justiça do Distrito Feder al e Territórios, Eunice 
Pereira Amorim, para responder a questionamentos 
desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

56. 508/12 Requer seja convidado o Defensor Público-Geral do 
Estado da  Pa raíba, Va nildo Oliveira Brito, para 
responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

57. 509/12 Requer se ja convi dado o Proc urador Geral  do  
Estado da  Pa raíba, Gilberto Carneiro da Gam a, 
para responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

58. 510/12 Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça do E stado da P araíba, Dese mbargador 
Abrahan Lincoln da Cunha Ramos, para responder 
a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

59. 511/12 Requer seja convidado o Secretário de  Segurança 
Pública d o E stado d a P araíba, G ustavo Ferr az 
Gominho, para responder a questionamentos des ta 
CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

60. 512/12 Requer seja convidado o Secretário de  Saúde do 
Estado da P araíba, J osé Maria de  Fr ança, para 
responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

61. 513/12 Requer seja convidada a Secretária da Mulher e da 
Diversidade Hum ana do Es tado da  Para íba, I raê 
Heusi de Lucena Nóbrega, para re sponder a 
questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

62. 514/12 Requer seja con vidada a Defe nsora Pública-Geral 
do Estado do Paraná, Josiane Fruet Betti ni Lupion, 
para responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

63. 515/12 Requer se ja con vidado o Pr ocurador-Geral do 
Estado do Paraná, Gilberto Giacoia, para responder 
a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

64. 516/12 Requer seja convidado o Secretário de  Saúde do 
Estado do Paraná, Mich ele Caputo Neto, para 
responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

65. 517/12 Requer seja convidado o Secretário de  Segurança 
Pública d o P araná, Rein aldo de Almei da Cé sar, 
para responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

66. 518/12 Requer se ja convidada a Secretária de  Políticas 
para as Mulheres e Promoção de I gualdade Racial  
do E stado de  Goi ás, Gl aucia M aria T eodoro Rei s, 
para responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

67. 519/12 Requer seja convidada a Delegada-Geral da P olícia Senadora Ana APROVADO



CPMI VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
REQUERIMENTOS APRECIADOS NA 17ª REUNIÃO, REALIZADA EM 22/05/2012  

Item   Número Ementa Autor Observação 
 

10 
 

Civil do  Estado  de Go iás, Adri ana Accorsi, para 
responder a questionamentos desta CPMI. 

Rita 

68. 520/12 Requer seja convidado o Defensor Público-Geral do 
Estado do Mato Gr osso do Sul,  P aulo Andre 
Defante, p ara responde r a questionam entos desta 
CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

69. 521/12 Requer seja convidado o Secretário de  Segurança 
Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, Wantuir 
Francisco B rasil Jaci ni, par a res ponder a  
questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

70. 522/12 Requer seja convidada a Secretária de  Saúde do 
Estado do  Ma to Grosso do Sul, Beatriz Figueiredo 
Dobashi, par a responder a questi onamentos des ta 
CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

71. 523/12 Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça do  Estado do  Mato G rosso do  S ul, 
Desembargador Hildebrando Coelho Neto, para 
responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

72. 524/12 Requer se ja con vidado o Pr ocurador-Geral do 
Estado do Mato Grosso do Sul, Humberto de Matos 
Brittes, p ara respon der a questi onamentos desta 
CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

73. 525/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação de Serviços Púb licos de Ate ndimento à 
Mulher no Estado de Sergipe. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

74. 526/12 Requer sejam encaminhadas a esta CPMI, pelas  
Secretarias de Saúde dos 26 Estados da Federação e 
do Distrito Federal, as seguintes informações: 

1) Quantitativo de noti ficações compuls órias, 
por tipo de n otificação, dos últimos 5 anos, 
na imp ossibilidade, dos úl timos 12 mes es, 
com a jus tificativa do porquê de não haver 
registros dos anos anteriores. 

2) Existe pr otocolo de atendi mento à mul her 
em situação de violência (quer sex ual ou  
doméstica) quando che ga aos hos pitais? 
Solicitamos o  deta lhamento de ta l 
protocolo. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

75. 527/12 Requer seja  convidada re presentante da Marcha 
Mundial de Mulheres par a participar de Audiênci a 
Pública a ser realizada no Estado de Alagoas. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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1.  528/12 Requer seja convidada a Sra. Aparecida Gonçalves, 

Secretária Nacional de Enfrentamento a Violência 

contra a Mulher, para contribuir com os trabalhos 

da CPMI. 

Deputada Jô 

Moraes 

APROVADO 

2.  529/12 Requer seja convidada a Sra. Le-Lyne Paes Leme 

Czeczko, Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, para contribuir com os trabalhos da 

CPMI. 

Deputada Jô 

Moraes 

APROVADO 

3.  530/12 Requer sejam realizadas diligências nos seguintes 

municípios de São Paulo: Guarulhos, Registro, 

Sorocaba e região, São Paulo, Embu das Artes, São 

Bernardo do Campo, Campinas e Santos. 

Deputada Keiko 

Ota 

APROVADO 

4.  531/12 Requer seja convocado o Secretário de Saúde do 

Estado de Santa Catarina, Dalmo Claro de Oliveira, 

para prestar esclarecimentos perante esta CPMI. 

Senadora Ana 

Rita  

APROVADO 

5.  532/12 Requer seja convocado o Secretário de Segurança 

Pública do Estado de Santa Catarina, César 

Augusto Grubba, para prestar esclarecimentos 

perante esta CPMI. 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

6.  533/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado de São Paulo. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública  

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

7.  534/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado de Roraima. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública  

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

8.  535/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado do Amapá. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 
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 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública  

9.  536/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos segintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado do Pará. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública  

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

10.  537/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado do Rio de Janeiro. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública  

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

11.  538/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado do Sergipe. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública  

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

12.  539/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado da Paraíba. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 
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 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública  

13.  540/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado da Bahia. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública  

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

14.  541/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado do Mato Grosso do Sul. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

15.  542/12 Requer ao Presidente do Tribunal de Contas da 

União, Ministro Benjamin Zymler, cópia do 

Relatório da Auditoria Operacional do TCU 

referente às Ações de Enfrentamento à Violência 

Contra a Mulher. 

 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

16.  543/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado de Goiás. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 
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 9. Defensoria Pública 

17.  544/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado de Alagoas. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública 

 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

18.  545/12 Requer a realização de diligência para investigar a 

situação dos seguintes Serviços Públicos 

Especializados da Rede de Atendimento à Mulher 

do Estado de Mato Grosso. 

 1. Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher 

 2. Delegacia de Polícia 

 3. Vara Especializada de Atendimento à 

Mulher 

 4. Casa Abrigo 

 5. Centro de Referência 

 6. Penitenciária Feminina  

 7. Instituto Médico Legal ou Semelhante 

 8. Hospital 

 9. Defensoria Pública 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

19.  546/12 Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia, Desembargador Mário 

Alberto Simões Hirs, para responder a 

questionamentos desta CPMI sobre a situação do 

enfrentamento à violência Contra as Mulheres no 

Estado da Bahia e apresentar as ações do Poder 

Judiciário Estadual para este propósito. 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

20.  547/12 Requer seja convidado o Secretário de Segurança 

Pública do Estado da Bahia, Maurício Teles 

Barbosa, para responder a questionamentos desta 

CPMI sobre a situação do enfrentamento à 

violência Contra as Mulheres no Estado da Bahia e 

apresentar as ações da Pasta para este propósito. 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

21.  548/12 Requer seja convidado o Secretário de Saúde do 

Estado da Bahia, Jorge José Santos Pereira Solla, 

para responder a questionamentos desta CPMI 

sobre a situação do enfrentamento à violência 

Contra as Mulheres no Estado da Bahia e 

apresentar as ações da Pasta para este propósito. 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

22.  549/12 Requer seja convidado o Procurador-Geral do 

Estado da Bahia, Wellington César Lima e Silva, 

para responder a questionamentos desta CPMI 

sobre a situação do enfrentamento à violência 

Contra as Mulheres no Estado da Bahia e as ações 

do Ministério Público para este propósito. 

 

Senadora Ana 

Rita 
APROVADO 

23.  550/12 Requer seja convidado o Defensor Público- Senadora Ana APROVADO 
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Geral do Estado da Bahia, Armando Fauaze 

Novaes, para responder a questionamentos 

desta CPMI sobre a situação do enfrentamento 

à violência Contra as Mulheres no Estado da 

Bahia e apresentar as ações da Defensoria para 

este propósito. 

Rita 
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1. 551/12 Requer sej a con vidada a  Senhora An a Cristina 
Melo Sa ntiago, Delega da-Chefe da Deleg acia 
Especial de Atendimento à Mul her – DE AM do 
Distrito Federal, par a in formar s obre as aç ões do 
Poder Públic o, no que c oncerne a atuaç ão policial, 
na repressão aos crimes praticados contra a mulher 
e na proteção às mulheres.  
 
 

Deputada Sueli 
Vidigal 

 

2. 552/12 Requer seja realizada Audiência Pública no Estado 
de Tocantins.  

Deputada 
Professora 

Dorinha Seabra 
Rezende 

 

3. 553/12 Requer seja convidada a Secretária de Estado da 
Justiça, Cidadania e Di reitos Humanos, Sra. Maria 
Tereza Uille Gomes.  
 
 

Deputado Dr. 
Rosinha 

 

4. 554/12 Requer seja con vidado o Pr ocurador-Geral de 
Justiça d o P araná, Dr . G ilberto Gi acoia, p ara a 
Audiência Pública nas dep endências da Assembleia 
Legislativa do Paraná.  
 
 

Deputado Dr. 
Rosinha 

 

5. 555/12 Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Paraná, De sembargador M iguel Kf ouri 
Neto, para a Audiência Pública nas dependências da 
Assembleia Legislativa do Paraná. 
 

Deputado Dr. 
Rosinha 

 

6. 556/12 Requer se jam convidadas para pa rticipar da 
Audiência P ública des ta C omissão a ser real izada 
no Paraná, as senhoras: 

 Elza Mari a Cam pos, U nião B rasileira de 
Mulheres; 

 Daraci Rosa dos  Santos, Marc ha Mun dial 
de Mulheres; 

 Heliana Hemérito dos  Santos, Rede  de 
Mulheres Negras – CANDACES; 

 Nitiananda Fa lvo Fuganti, M ovimento 
contra a Violência Obstétrica. 
 
 

Deputado Dr. 
Rosinha 

 

7. 557/12 Requer s eja c onvidada p ara pa rticipar da  
Audiência P ública des ta C omissão a ser real izada 
no Paraná, a Presidente da Comiss ão da Mulher da 
OAB/PR, Dra. Sandra Lia Leda Bazzo Barwinski. 
 
 

Deputado Dr. 
Rosinha 

 

8. 558/12 Requer se jam convidados para pa rticipar da 
Audiência P ública des ta C omissão a ser real izada 
no Paraná, os(as) senhores(as): 

 Michele Caputo Neto, Secr etário de Saúde 
do Estado do Paraná; 

 Fernanda Bernardi Vieira Ric ha, 
Secretária da Família e Desenvolvimento 
Social do Estado do Paraná; 

 Reinaldo de Almeida César, Secretário de 
Segurança Pública do Estado do Paraná. 

 
 

Deputada 
Rosane Ferreira 
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9. 559/12 Requer se jam convidadas para pa rticipar da 
Audiência P ública des ta C omissão a ser real izada 
no Paraná, as senhoras: 

 Elza Maria Campos, Coor denadora da 
União Brasileira de Mulheres; 

 Daraci Rosa dos  Santos, Marc ha Mun dial 
de Mulheres; 

 Nitiananda Fa lvo Fuganti, M ovimento 
contra a Violência Obstétrica; 

 Heliana Hemérito dos  Santos, Rede  de 
Mulheres Negras – CANDACES.  

 

Deputada 
Rosane Ferreira 

Vide Req. 556/12 

10. 560/12 Requer se jam convidados para pa rticipar da 
Audiência P ública des ta C omissão a ser real izada 
no P araná, a Sr a. Maria Terez a Uil le Gomes , 
Secretária de Estado da  Justiça, Cidadania e 
Direitos Hu manos; a Sra. Rose L itro, Deputada 
Estadual pelo Estado do Paraná; o D esembargador 
Miguel Kfouri Neto, Presidente d o Tr ibunal de 
Justiça do Paraná.  
 
 

Deputada 
Rosane Ferreira 

Vide Req. 553/12 e 
555/12 

11. 561/12 Requer ao Supremo Tribunal Feder al informaç ões 
sobre o julgamento do Recurs o Ordinário em 
Habeas Corpus nº 103.078. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

12. 562/12 Solicita a inclusão do Processo Criminal nº 0018410-
66.1997.8.17.0001, em curso na 1 ª Va ra do  J úri da 
Comarca de Recife, no Programa Justiça Pl ena da 
Corregedoria Naci onal de  Jus tiça, para que seja 
monitorado o andamento do referido processo até o 
seu julgamento pelo Tribunal do Júri.  
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

13. 563/12 Requer seja c onvidado o Secretári o de  Assistência 
Social e Direitos H umanos do Estad o do Rio de  
Janeiro, Antônio Claret Camp os F ilho, par a 
responder a questionamentos a respeito da situação 
do enfrentamento à violência contra as mulheres no 
estado do Ri o de Janeir o e  as ações d a pasta para 
este propósito. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

14. 564/12 Requer seja convidado o Defensor Público Geral do 
Estado do Rio de Janeiro, Nilson Bruno Filho, para 
responder a questionamentos a respeito da situação 
do enfrentamento à violência contra as mulheres no 
estado do Rio de Janeir o e  as ações d a Defensoria 
para este propósito. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

15. 565/12 Requer se ja convi dado o Proc urador Geral  do  
Estado d o Ri o de Janeiro,  Cláudi o Soares Lopes, 
para responder a ques tionamentos a re speito da 
situação do enfrentamento à vi olência contra as 
mulheres no e stado do Rio de Janeiro e as ações do 
Ministério Público para este propósito. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 
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16. 566/12 Requer seja convidado o Secretário de  Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano 
Beltrame, para responder  a questi onamentos a 
respeito da  si tuação do  enfrentamento à vi olência 
contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro e as 
ações da pasta para este propósito. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

17. 567/12 Requer seja convidado o Secr etário de  
Administração Penite nciária do Es tado do Ri o de 
Janeiro, César Ru bens Monteiro de Carvalho, para 
responder a questionamentos a respeito da situação 
dos presídios femininos no estado e a pr estação do 
atendimento às mulheres apenadas. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

18. 568/12 Requer seja convidado o Secretário de  Saúde do 
Estado do  Ri o de Ja neiro, Sérg io Luiz Côrtes da  
Silveira, par a res ponder a q uestionamentos a 
respeito da  si tuação do  enfrentamento à vi olência 
contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro e as 
ações da pasta para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

19. 569/12 Requer seja convidado o Defensor Público Geral do 
Estado do Amapá, Ivanci Magno de Ol iveira, para 
responder a questionamentos a respeito da situação 
do enfrentamento à violência contra as mulheres no 
estado do Amapá e as ações da Defensoria para este 
propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

20. 570/12 Requer seja convidado o Secr etário de  
Administração Penitenciária do Estado da Paraíba, 
Washington F rança, p ara re sponder a 
questionamentos a res peito d a situ ação d os 
presídios femininos n o es tado e  a p restação do  
atendimento às mulheres apenadas. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

21. 571/12 Requer seja  convidada re presentante da Marcha 
Mundial de Mulheres/BA, para discutir  a violência 
contra mulheres no es tado da B ahia, em reunião a 
realizar-se na cidade de Salvador/BA. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

22. 572/12 Requer se ja convidada represe ntante da 
Articulação Brasileira de Mulheres/BA, pa ra 
discutir a violência contr a mulheres no estado da 
Bahia, em r eunião a re alizar-se n a cidade  de 
Salvador/BA. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

23. 573/12 Requer se ja convidada representante  da Rede  
Nacional Feminista de Saúde/BA, p ara discu tir a 
violência contra mulhere s no es tado d a Bahia, em 
reunião a realizar-se na cidade de Salvador/BA. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

24. 574/12 Requer se ja convidada re presentante do Coletivo 
Feminista Marias, par a dis cutir a  vi olência co ntra 
mulheres no estado da Bahia, em reunião a realizar-
se na cidade de Salvador/BA. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 
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25. 575/12 Requer se ja convidada representante  da União 
Brasileira de Mulheres/BA, para discutir a violência 
contra mulheres no es tado da B ahia, em reunião a 
realizar-se na cidade de Salvador/BA. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

26. 576/12 Requer seja convidada re presentante do Fór um 
Estadual de Mulheres Ne gras/RJ, para discutir a 
violência c ontra mulheres  no estado do Ri o de 
Janeiro, em r eunião a reali zar-se na cidade do Ri o 
de Janeiro/RJ. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

27. 577/12 Requer s eja co nvidada representante do Fórum de 
Combate à Violência contra a Mulhe r/RJ, para 
discutir a violência contr a mulheres no estado do 
Rio de Janeiro, em re união a realiz ar-se na cidade 
do Rio de Janeiro/RJ. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

28. 578/12 Requer s eja co nvidada representante do Fórum de 
Permanente de Mulheres  do Rio de  Janeiro e 
Mulheres Integrados, par a discutir a violênci a 
contra mulhe res no es tado do Ri o de Janeiro, em  
reunião a r ealizar-se n a cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

29. 579/12 Requer se ja convidada representante  da União 
Brasileira de Mulheres/RJ, para discutir a violência 
contra mulhe res no es tado do Ri o de Janeiro, em  
reunião a r ealizar-se n a cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

30. 580/12 Requer se ja convidada representante  da Rede  
Nacional Fe minista de S aúde/RJ, p ara discu tir a 
violência c ontra mulheres  no estado do Ri o de 
Janeiro, em r eunião a reali zar-se na cidade do Ri o 
de Janeiro/RJ. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

31. 581/12 Requer seja  convidada re presentante da Marcha 
Mundial de Mulheres/RJ, par a discutir a vi olência 
contra mulhe res no es tado do Ri o de Janeiro, em  
reunião a r ealizar-se n a cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

32. 582/12 Requer seja convidada representante da Secretari a 
de Mulheres da CUT-PB, para discutir a violê ncia 
contra mulheres no estado da Paraíba, em reunião a 
realizar-se na cidade de João Pessoa/PB. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

33. 583/12 Requer s eja co nvidada representante do Fórum de 
Mulheres da UFPB, para discutir a violência contra 
mulheres no estado da Paraíba, em  reunião a 
realizar-se na cidade de João Pessoa/PB. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

34. 584/12 Requer se ja convidada re presentante da Rede de 
Mulheres em Articulação da Par aíba, para discutir 
a vi olência contr a mulhere s no estado da Par aíba, 
em reuni ão a re alizar-se na cidade de João 
Pessoa/PB. 
 

Senadora Ana 
Rita 
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35. 585/12 Requer s eja co nvidada representante do Fórum de 
Mulheres da Par aíba, para discutir a violênci a 
contra mulheres no estado da Paraíba, em reunião a 
realizar-se na cidade de João Pessoa/PB. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

36. 586/12 Requer se ja convidada representante  da União 
Brasileira de Mulheres/PB, para discutir a violência 
contra mulheres no estado da Paraíba, em reunião a 
realizar-se na cidade de João Pessoa/PB. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

37. 587/12 Requer se ja convidada representante  da Rede  
Nacional Feminista de S aúde/PB, p ara discutir a 
violência contra mulheres no  estado da Paraíba, em 
reunião a realizar-se na cidade de João Pessoa/PB. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

38. 588/12 Requer seja  convidada re presentante da Marcha 
Mundial de  Mulheres/PB, para discutir a vi olência 
contra mulheres no estado da Paraíba, em reunião a 
realizar-se na cidade de João Pessoa/PB. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

39. 589/12 Requer seja convidada a Sra . Josiane Fruet  Bettini 
Lupion, Defensora Pública do Estad o d o Par aná, 
para par ticipar de Au diência Públ ica a ser 
realizada na cidade de Curitiba/PR. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

40. 590/12 Requer seja convidado o Secretário de Estado Chefe 
de Gabine te do G overnador do Estad o do Ce ará, 
Danilo Serpa, par a respo nder a questionamentos a 
respeito da  si tuação do  enfrentamento à vi olência 
contra as m ulheres no Estado do Ceará e as ações 
da pasta para este propósito.  
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

41. 591/12 Requer seja convidado o Secretário de  Saúde do 
Estado do Ce ará, Arruda Bastos, par a responder a 
questionamentos a res peito d a si tuação do 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
Estado do  Ceará e as aç ões da pas ta para este 
propósito.  
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

42. 592/12 Requer seja convidado o Secretário de  Segurança 
Pública e  D efesa S ocial do  E stado do  Ce ará, 
Francisco José Bez erra Rodrigues , para responder  
a q uestionamentos a r espeito d a s ituação d o 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
Estado do  Ceará e as aç ões da pas ta para este 
propósito.  
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

43. 593/12 Requer seja con vidado o Pr ocurador Geral  de 
Justiça do Estado do Ce ará, Al fredo Ri cardo de 
Holanda Ca valcante M achado, par a responder a 
questionamentos a res peito d a si tuação do 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
Estado do  Ceará e as aç ões do Mi nistério Público 
para este propósito.  
 

Senadora Ana 
Rita 
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44. 594/12 Requer seja co nvidada a Defenso ra Pública  Geral 
do Estad o do Cear á, Andréa Coe lho, p ara 
responder a questionamentos a respeito da situação 
do enfrentamento à violência contra as mulheres no 
Estado do Ceará e as ações da Defensoria para este 
propósito.  
 

Senadora Ana 
Rita 

 

45. 595/12 Requer se ja convidada a Secretária de  Jus tiça e 
Cidadania do  Es tado do C eará, Ma riana Lo bo 
Botelho Albuquerque, par a re sponder a 
questionamentos a res peito d a si tuação do 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
Estado do  Ceará e as aç ões da pas ta para este 
propósito.  
 

Senadora Ana 
Rita 

 

46. 596/12 Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
Desembargador Manoel Alberto Rebelo dos Santos, 
para responder a ques tionamentos a re speito da 
situação do enfrentamento à vi olência contra as 
mulheres no Estado do Ri o de Janeir o e aprese ntar 
as aç ões d o Poder Judiciário E stadual para es te 
propósito.  

 

Senadora Ana 
Rita 

 

47. 597/12 Requer seja convidado o Secretário de Governo do 
Estado de Mato Gr osso d o Sul, O smar Domin gues 
Jeronymo, para res ponder a questi onamentos a 
respeito da  si tuação do  enfrentamento à vi olência 
contra as  mulheres no Esta do de  Mato Grosso do 
Sul e as ações da pasta para este propósito.  
 

Senadora Ana 
Rita 

 

48. 598/12 Requer seja  convidada re presentante da Marcha 
Mundial de Mulheres/ MS, para discutir  a violência 
contra as  mulheres no Esta do de  Mato Grosso do 
Sul, em  re união a re alizar-se em  Campo 
Grande/MS. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

49. 599/12 Requer seja convidada representante do Coletivo de 
Mulheres Negras/MS, par a discutir a violência 
contra as  mulheres no Esta do de  Mato Grosso do 
Sul, em  re união a re alizar-se em  Campo 
Grande/MS. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

50. 600/12 Requer seja  convidada re presentante Articul ação 
de Mulheres/MS, para discutir a violência contra as 
mulheres no Estado de Mato Gr osso do Sul, em 
reunião a realizar-se em Campo Grande/MS. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

51. 601/12 Requer s eja convidada re presentante do Comi tê 
Estadual em Defesa d a Lei Maria d a Penh a/MS, 
para discutir a vi olência contra as m ulheres no 
Estado de Mato Gr osso do Sul,  em  reunião a 
realizar-se em Campo Grande/MS. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

52. 602/12 Requer seja convidada re presentante do Fór um 
Cearense de Mulheres, para discutir a violência 
contra as mulheres no Estado do Ceará, em reunião 
a realizar-se na cidade de Fortaleza/CE. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 
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53. 603/12 Requer seja convidada representante da Associação 
dos P arentes e Amigos de Vítimas de  Violência, 
para discutir a vi olência contra as m ulheres no 
Estado do Ceará, em reunião a realizar-se na cidade 
de Fortaleza/CE. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

54. 604/12 Requer se ja convidada representante  da União 
Brasileira de Mulheres/CE, para discutir a violência 
contra as mulheres no Estado do Ceará, em reunião 
a realizar-se na cidade de Fortaleza/CE. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

55. 605/12 Requer se ja convidada represe ntante da 
Articulação de Mulheres  Brasileiras/CE, par a 
discutir a violência contra as mulheres no Estado do 
Ceará, em r eunião a re alizar-se na cidade de  
Fortaleza/CE. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

56. 606/12 Requer se ja convidada representante  da Rede  
Nacional Feminista de Saúde/CE, p ara discu tir a 
violência c ontra as m ulheres no E stado do C eará, 
em reunião a realizar-se na cidade de Fortaleza/CE. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

57. 607/12 Requer seja convidada representante da Associação 
de Mulheres Indígenas de Oiapoque, para discutir a 
violência contra as m ulheres no E stado do Amapá, 
em reunião a realizar-se na cidade de Macapá/AP. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

58. 608/12 Requer seja  convidada re presentante da Marcha 
Mundial de Mulheres do Amapá, par a discutir a 
violência contra as m ulheres no E stado do Amapá, 
em reunião a realizar-se na cidade de Macapá/AP. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

59. 609/12 Requer se ja convidada represe ntante da 
Articulação de Mulheres do Amapá, para discutir a 
violência contra as m ulheres no E stado do Amapá, 
em reunião a realizar-se na cidade de Macapá/AP. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

60. 610/12 Requer seja convidada representante do Instituto de 
Mulheres Negras do Amapá, para discutir a 
violência contra as m ulheres no E stado do Amapá, 
em reunião a realizar-se na cidade de Macapá/AP. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

61. 611/12 Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça do  Estado do  Amapá, D esembargador 
Mário Gur tyev de Queir oz, para res ponder a 
questionamentos sobre a situação do enfrentamento 
à violência contra as mulheres no Estado do Amapá 
e apresentar as ações do Poder Judiciário Estadual 
para este propósito.  
 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

62. 612/12 Requer seja convidado o Secretário de  Saúde do 
Estado d o Amapá, Lineu da Silva F agundes, para 
responder a questi onamentos sobre a situação do 
enfrentamento à violênci a contra as m ulheres no 
Estado d o A mapá e apres entar as aç ões da pas ta 
para este propósito.  
 

Senadora Ana 
Rita 
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63. 613/12 Requer seja convidado o Secretário de  Segurança 
Pública d o E stado d o A mapá, M arcos Rober to 
Marques d a Silva,  par a r esponder a 
questionamentos sobre a situação do enfrentamento 
à violência contra as mulheres no Estado do Amapá 
e apresentar as ações da pasta para este propósito.  

Senadora Ana 
Rita 

 

64. 614/12 Requer seja c onvidado o Se cretário Extraordinário 
dos Povos Indígenas do Estado do Amapá, Coaracy 
Maciel Gabri el, par a responder a questionamentos 
sobre a situação do en frentamento à violência 
contra as mulheres indígenas no Estado do Amapá e 
apresentar as ações da pasta para este propósito 

Senadora Ana 
Rita 

 

65. 615/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação d os se guintes serviços  públicos  
especializados da Rede de Atendimento à Mulher no 
Estado do Paraná: 

 Delegacia Es pecializada de Atendimento à 
Mulher; 

 Delegacia de Polícia; 
 Vara Es pecializada de  Atendimento à 

Mulher; 
 Casa Abrigo; 
 Centro de Referência; 
 Penitenciária Feminina; 
 Instituto Médico Legal ou semelhante; 
 Hospital; 
 Defensoria Pública. 

Senadora Ana 
Rita 

 

66. 616/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação d os se guintes serviços  públicos  
especializados da Rede de Atendimento à Mulher no 
Estado do Tocantins: 

 Delegacia Es pecializada de Atendimento à 
Mulher; 

 Delegacia de Polícia; 
 Vara Es pecializada de  Atendimento à 

Mulher; 
 Casa Abrigo; 
 Centro de Referência; 
 Penitenciária Feminina; 
 Instituto Médico Legal ou semelhante; 
 Hospital; 
 Defensoria Pública. 

 

Senadora Ana 
Rita 

 

67. 617/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação d os se guintes serviços  públicos  
especializados da Rede de Atendimento à Mulher no 
Estado do Acre: 

 Delegacia Es pecializada de Atendimento à 
Mulher; 

 Delegacia de Polícia; 
 Vara Es pecializada de  Atendimento à 

Mulher; 
 Casa Abrigo; 
 Centro de Referência; 
 Penitenciária Feminina; 
 Instituto Médico Legal ou semelhante; 
 Hospital; 
 Defensoria Pública. 

 

Senadora Ana 
Rita 
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68. 618/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação d os se guintes serviços  públicos  
especializados da Rede de Atendimento à Mulher no 
Estado de Rondônia: 

 Delegacia Es pecializada de Atendimento à 
Mulher; 

 Delegacia de Polícia; 
 Vara Es pecializada de  Atendimento à 

Mulher; 
 Casa Abrigo; 
 Centro de Referência; 
 Penitenciária Feminina; 
 Instituto Médico Legal ou semelhante; 
 Hospital; 
 Defensoria Pública. 

 

Senadora Ana 
Rita 

 

69. 619/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação d os se guintes serviços  públicos  
especializados da Rede de Atendimento à Mulher no 
Estado do Amazonas: 

 Delegacia Es pecializada de Atendimento à 
Mulher; 

 Delegacia de Polícia; 
 Vara Es pecializada de  Atendimento à 

Mulher; 
 Casa Abrigo; 
 Centro de Referência; 
 Penitenciária Feminina; 
 Instituto Médico Legal ou semelhante; 
 Hospital; 
 Defensoria Pública. 

 

Senadora Ana 
Rita 

 

70. 620/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação d os se guintes serviços  públicos  
especializados da Rede de Atendimento à Mulher no 
Estado do Maranhão: 

 Delegacia Es pecializada de Atendimento à 
Mulher; 

 Delegacia de Polícia; 
 Vara Es pecializada de  Atendimento à 

Mulher; 
 Casa Abrigo; 
 Centro de Referência; 
 Penitenciária Feminina; 
 Instituto Médico Legal ou semelhante; 
 Hospital; 
 Defensoria Pública. 

 

Senadora Ana 
Rita 

 

71. 621/12 Requer a rea lização de dilig ência para investigar a 
situação d os se guintes serviços  públicos  
especializados da Rede de Atendimento à Mulher no 
Estado do Piauí: 

 Delegacia Es pecializada de Atendimento à 
Mulher; 

 Delegacia de Polícia; 
 Vara Es pecializada de  Atendimento à 

Mulher; 
 Casa Abrigo; 

Senadora Ana 
Rita 
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 Centro de Referência; 
 Penitenciária Feminina; 
 Instituto Médico Legal ou semelhante; 
 Hospital; 
 Defensoria Pública. 

 
72. 622/12 Requer seja  convidada re presentante da Marcha 

Mundial de Mulheres do Piauí, par a discutir  a 
violência c ontra mulheres no Estado do Piauí, em 
reunião a realizar-se na cidade de Teresina/PI. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

73. 623/12 Requer seja convidada a Presidente do Tribunal de 
Justiça do estado do Piauí, Desembargadora Eulália 
Maria Ri beiro G onçalves Nas cimento Pi nheiro, 
para responder a questi onamentos de sta CPMI 
sobre a situação do en frentamento à violência 
contra a m ulher no estado do Pi auí e a s ações d o 
Poder Judiciário Estadual para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

74. 624/12 Requer sej a con vidada a Procur adora Geral  de 
Justiça do estado do Piauí, Zélia Saraiva Lima, para 
responder a questionamentos des ta CP MI s obre a 
situação do enfrentamento à vi olência contra a  
mulher no es tado do Pi auí e as ações da pasta para 
este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

75. 625/12 Requer seja co nvidada a Defenso ra Pública  Geral 
do estado do Piauí, Nor ma Brandão de Lavanere 
Dantas, p ara responder a questioname ntos desta 
CPMI s obre a situaç ão do e nfrentamento à 
violência c ontra a mulher no es tado do Piauí e as  
ações da pasta para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

76. 626/12 Requer seja convidado o Secretário de  Saúde do 
Estado do Piauí, Ernani Mai a, par a responder a 
questionamentos desta CPMI a respeito da situação 
do en frentamento à violência contra a mulher no 
estado do Pi auí e as ações da p asta para este  
propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

77. 627/12 Requer se ja convidado o Secretário de  Justiç a do 
Estado do Pi auí, João He nrique Ferrei ra Alenc ar, 
para responder a questi onamentos des ta CPMI a 
respeito da  si tuação do  enfrentamento à vi olência 
contra a m ulher no estado do Pi auí e a s ações d a 
pasta para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

78. 628/12 Requer seja convidado o Secretário de  Segurança 
Pública do Estado do Piauí, Robert Rios Magalhães, 
para responder a questi onamentos des ta CPMI a 
respeito da  si tuação do  enfrentamento à vi olência 
contra a m ulher no estado do Pi auí e a s ações d a 
pasta para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

 

79. 629/12 Requer se ja convidada re presentante do Conselho 
Estadual dos Direitos das Mulheres, para discutir a 
violência contra mulheres no estado de Mato Grosso 
do Sul, em reunião a re alizar-se na cidade de 
Campo Grande/MS. 

Senadora Ana 
Rita 
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1. 424/12 Requer a convocação de Eloisa de Sousa Arruda, 
Secretária de Justiça e da Defesa da Cidadania do 
Estado de São Paulo. 

Senadora Marta 
Suplicy 

APROVADO 

2. 425/12 Requer a convocação de Antonio Ferreira Pinto, 
Secretário de Segurança Pública do Estado de São 
Paulo. 

Senadora Marta 
Suplicy 

APROVADO

3. 630/12 Requer seja encaminhada a esta Comissão, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cópia 
dos autos do processo referente ao homicídio de 
Sandra Gomide. 

Deputada 
Marina 

Sant’anna 

APROVADO

4. 631/12 Requer a realização de Audiência Pública no Estado 
do Maranhão por esta Comissão. 
 
 
 

Deputados 
Domingos Dutra 

e Luci 
Choinacki 

APROVADO

5. 632/12 Requer que seja convidada representante do 
Conselho Nacional de Mulheres Indígenas para 
discutir a violência contra mulheres no Estado do 
Mato Grosso do Sul, em reunião a realizar-se na 
cidade de Campo Grande-MS. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

6. 633/12 Requer que seja convidada a Defensora Pública do 
Estado de São Paulo, Juliana Garcia Belloque, 
membro do Comitê Latino-Americano e do Caribe 
de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), para 
contribuir com os trabalhos da CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

7. 634/12 Requer seja convidada a Defensora pública-Geral 
do Estado da Bahia, Maria Célia Nery Padilha, para 
responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

8. 635/12 Requer seja convidada Iáris Ramalho Cortês, 
Advogada e assessora técnica do Centro Feminista 
de Estudos e Assessoria CFEMEA, para contribuir 
com os trabalhos da CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

9. 636/12 Requer seja convidada a Coordenadora Executiva 
do Cepia, Leila Linhares Barsted, para contribuir 
com os trabalhos da CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

10. 637/12 Requer seja convidada Fabiane Simioni, Advogada 
e assessora jurídica da ONG Themis – Assessoria 
Jurídica e Estudos de Gênero, para contribuir com 
os trabalhos da CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

11. 638/12 Requer seja convidada Analba Brazão 
Coordenadora da área de violência na Articulação 
de Mulheres Brasileiras – AMB – para contribuir 
com os trabalhos da CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

12. 639/12 Requer à Juíza da Vara de Violência Doméstica da 
Comarca de Curitiba, Luciane Bortoleto, cópia do 
processo de violência doméstica de Angelita Amaral 
Paz. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

13. 640/12 Requer à Juíza da Vara de Violência Doméstica da 
Comarca de Curitiba, Luciane Bortoleto, cópia do 
processo de violência doméstica de Taís Oliveira. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

14. 641/12 Requer à Juíza da Vara de Violência Doméstica da 
Comarca de Curitiba, Luciane Bortoleto, cópia do 
processo de violência doméstica de Amanda 
Cristina Pereira. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

15. 642/12 Requer que seja convidada a Secretária de Políticas 
para as Mulheres da Bahia, Vera Lúcia Barbosa, 
para responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

16. 643/12 Requer seja convidado o Defensor público-Geral do 
Estado de Sergipe, Raimundo Veiga, para 
responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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17. 644/12 Requer seja convidado o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Sergipe, Desembargador José 
Alves, para responder a questionamentos desta 
CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

18. 645/12 Requer que seja convidado o Procurador-Geral de 
Justiça do Estado de Sergipe, Orlando Rochadel 
Moreira, para responder a questionamentos desta 
CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

19. 646/12 Requer seja convidada a Secretária Especial de 
Políticas para as Mulheres se Sergipe, Maria Teles, 
para responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

20. 647/12 Requer seja convidado o Secretário de Saúde do 
Estado de Sergipe, Antônio Carlos Guimarães, para 
responder a questionamentos desta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

21. 648/12 Requer seja convidado o Secretário de Segurança 
Pública do Estado de Sergipe, João Eloy de 
Menezes, para responder a questionamentos desta 
CPMI. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

22. 649/12 Requer seja convidada representante da Marcha 
Mundial de Mulheres em Sergipe para discutir a 
violência contra mulheres no Estado de Sergipe. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

23. 650/12 Requer seja convidada representante da União 
Brasileira de Mulheres de Sergipe para discutir a 
violência contra mulheres no Estado de Sergipe. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

24. 652/12 Requer seja encaminhada a esta CPMI, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
cópia dos autos do processo referente ao 
desaparecimento de Eliza Silva Samúdio. 

Deputada 
Marina 

Sant’anna 

APROVADO

25. 653/12 Requer seja encaminhada a esta CPMI, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
cópia dos autos do processo referente ao homicídio 
de Maria Islaine de Moraes. 

Deputada 
Marina 

Sant’anna 

APROVADO

26. 654/12 Requer seja encaminhada a esta CPMI, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cópia 
dos autos do processo referente ao homicídio de 
Marina Sanches Garnero. 

Deputada 
Marina 

Sant’anna 

APROVADO

27. 655/12 Requer seja encaminhada a esta Comissão, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cópia 
dos autos do processo referente ao homicídio de 
Mércia Mikie Nakashima. 

Deputada 
Marina 

Sant’anna 

APROVADO 
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1. 656/12 Requer se ja convoc ado o Represe ntante do 
Ministério Público da 2ª Vara Criminal da Comarca 
de Sum aré/SP, Dr. Gaspar Pereira da Silva, para 
prestar esclarecimentos s obre o Pr ocesso-crime 
604.01.2006.010997-5/000. 
 

Deputada Aline 
Corrêa 

APROVADO 

2. 657/12 Requer a rea lização de Diligência da  Comissão em 
São Felix do Araguaia, no Estado do Mato Grosso. 

Deputada 
Marina 

Sant’Anna 

APROVADO

3. 658/12 Requer a rea lização de Diligência da  Comissão em 
Luziânia, V alparaíso, Pl analtina de Goi ás e San to 
Antônio d o Descoberto, n o Estado de Goiás; e,  ao 
Instituto Médico Legal - IML, Juizado Especial da 
Cinelândia e ao Cen tro de Refer ência da 
Rodoferroviária, no Distrito Federal. 

Deputada 
Marina 

Sant’Anna 

APROVADO

4. 659/12 Requer a rea lização de Diligência da  Comissão em 
Goiânia, no Estado de Goiás. 

Deputada 
Marina 

Sant’Anna 

APROVADO

5. 660/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Amapá informaç ões de talhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

6. 661/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Amazonas i nformações de talhadas d o orça mento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

7. 662/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Acre infor mações de talhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

8. 663/12 Requer ao Pr ocurador-Geral de Justiça do Es tado 
do Espírito Santo a remessa dos autos do processo 
referente à acusação de crime de estupr o cometido 
pelo Deputado Estadual Gildevan Alve s Fernandes 
contra a Senhora Débora Cardoso. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

9. 664/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Goiás i nformações de talhadas d o orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

10. 665/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Espírito S anto i nformações det alhadas do 
orçamento Estadual  destinado pa ra o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

11. 666/12 Requer à Sec retaria de Pl anejamento d o Di strito 
Federal informaç ões de talhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

12. 667/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Ceará i nformações de talhadas d o orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

13. 668/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado da 
Bahia i nformações det alhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

14. 669/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Maranhão i nformações de talhadas d o orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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15. 670/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Minas Gerais informações detalhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

16. 671/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Mato Gr osso do Sul  i nformações det alhadas d o 
orçamento Estadual  destinado pa ra o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

17. 672/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Mato Grosso informações detalhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

18. 673/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Pará i nformações de talhadas do  orça mento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

19. 674/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado da 
Paraíba informaç ões deta lhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

20. 675/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Pernambuco informações detalhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

21. 676/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Piauí i nformações de talhadas d o orça mento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

22. 677/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Paraná informaç ões de talhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

23. 678/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Rio de Janeiro i nformações det alhadas d o 
orçamento Estadual  destinado pa ra o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

24. 679/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Rio Gr ande do N orte i nformações de talhadas d o 
orçamento Estadual  destinado pa ra o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

25. 680/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Rondônia i nformações det alhadas d o orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

26. 681/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Roraima i nformações detalhadas d o orçame nto 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

27. 682/12 Requer à Sec retaria de Planejamento do Estado do 
Rio Grande do  S ul i nformações de talhadas d o 
orçamento Estadual  destinado pa ra o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

28. 683/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Santa C atarina i nformações de talhadas do 
orçamento Estadual  destinado pa ra o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

29. 684/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Sergipe informaç ões deta lhadas do orçame nto 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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30. 685/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
São Paulo informações de talhadas do  orça mento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

31. 686/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Tocantins info rmações de talhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

32. 687/12 Requer à Secretaria de Planejamento do Estado de  
Alagoas informaç ões deta lhadas do orçamento 
Estadual de stinado p ara o E nfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

33. 688/12 Requer à Secretari a de  Segur ança Pública do 
Estado de Pernambuco  inform ações referentes aos 
compromissos firmados durante a realiz ação da 
audiência pública na cidade  de Recife, n o dia 16 de  
abril do corrente ano. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

34. 689/12 Requer à Secretari a de  Saúde do Estado de  
Pernambuco informaç ões a respeito do 
funcionamento d o Ce ntro I ntegrado de Saúde 
Amauri de Medeiros – CISAM. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

35. 690/12 Requer in formações ao T ribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

36. 691/12 Requer a rea lização de diligência ao Co mplexo 
Portuário de  SUAPE n o Estad o de Pernambuco, 
para verificar denúncias, apresentadas a esta CPMI 
durante a Audiência Pública realizada no dia 16/04 
do corrente ano na cidade de Recife. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

37. 692/12 Requer inform ações à Secretari a de  
Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, 
complementares àquel as aprese ntadas durante a 
realização d a audiência p ública na cidade de Belo 
Horizonte-MG, no dia 27 de abril do corrente ano. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

38. 693/12 Requer à Secretaria de De fesa Social do Estado de  
Minas Ger ais infor mações refere ntes aos  
compromissos firmados durante a realiz ação da 
audiência pública na cidade de Belo Horizonte-MG, 
no dia 27 de abril do corrente ano. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

39. 694/12 Requer à Secretaria de De fesa Social do Estado de  
Minas Ger ais inform ações refer entes à 
compromissos firmados durante a realiz ação da 
audiência pública na cidade de Belo Horizonte-MG, 
no dia 27 de abril do corrente ano. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

40. 695/12 Requer ao Tr ibunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais informações sobre a criação de nova Vara de 
Violência Doméstica naquel a Capital, bem com o no 
tocante aos F uncionários a ela destin ados e equipe  
multiprofissional. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

41. 696/12 Requer a realização de oitiva da Dra. Flávia Batista 
Rocha, juíza responsável pe lo processo referente ao 
caso de estupro coletivo ocorrido em 12 de fevereiro 
de 2012, no município de  Queimad as, Estado d a 
Paraíba, par a prestar escl arecimentos pe rante este 
Colegiado sobre a tramitação do processo. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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42. 697/12 Requer a realiz ação de oitiva da Dr a. Cassandra 
Maria Du arte, delegad a responsável pelas 
investigações do c aso de es tupro col etivo ocorri do 
em 12 de fevereiro de 2012, no município de 
Queimadas, Estado da Paraíba, p ara p restar 
esclarecimentos per ante e ste Colegi ado sobre as 
investigações efetuadas. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

43. 698/12 Requer se jam convi dados para audiência públic a 
representantes da Comiss ão de Juristas c om a 
Finalidade d e Elab orar Anteprojeto de Códi go 
Penal - CJECP, constituída pelo Senado Federal. 

Deputada Jô 
Moraes 

APROVADO

44. 699/12 Requer seja aprovado Grupo de Trabalho da CPMI 
para a formulação do Fundo Orçamentário para o  
Enfrentamento da Violência contra a Mulher. 

Deputada Jô 
Moraes 

APROVADO

45. 700/12 Requer a c onvocação do Sr. E der Po ntes da Si lva, 
Procurador Geral de Justiça do Espírito Santo para 
prestar esclarecimentos a respeito da demora no 
oferecimento da denúncia referente à acusaç ão de 
Crime de Estupro cometido pelo Deputado Estadual 
do Espírito Santo, Gildevan Alves Fernandes contra 
a Senhora Débora Cardoso. 

Senadora Ana 
Rita, Deputada 

Keiko Ota e 
Deputada Jô 

Moraes 

APROVADO

46. 701/12 Requer a convocaç ão do Sr. Josem ar Moreir a, 
Subprocurador Ger al de Justiça do Esp írito San to 
para pres tar esclarecimentos a respeito da demor a 
no oferecime nto da denúncia referente à acus ação 
de Crime de Estupr o c ometido pelo Dep utado 
Estadual d o E spírito S anto, Gi ldevan Alves 
Fernandes contra a Senhora Débora Cardoso. 

Senadora Ana 
Rita, Deputada 

Keiko Ota e 
Deputada Jô 

Moraes 

APROVADO

47. 702/12 Requer a realiz ação de dil igência ao m unicípio de 
Queimadas, Estado da  Pa raíba, no  dia 13 d e 
setembro de 2012, par a colher info rmações in lo co 
sobre o caso do estupro coletivo ocorrido em 12 de 
fevereiro de 2012 e para verificar as c ondições de  
atendimento do Centro de Referência de Assistência 
Social e da unida de de Sa úde da Fa mília, 
equipamentos do municípi o que de vem atender às  
mulheres em situação de violência. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

48. 703/12 Requer a re alização de oitiva d a D r. M árcio 
Teixeira, promotor de justiça respons ável pelo cas o 
de estupro c oletivo ocorrido em 12 de fevereiro de  
2012, n o m unicípio de Queimadas, Estado da 
Paraíba, par a prestar escl arecimentos pe rante este 
Colegiado sobre o caso. 

Deputada Jô 
Moraes 

APROVADO

49. 704/12 Requer ao Go vernador do Estado d e Alagoas 
informações e  cópi as rel ativas ao Pr ograma B rasil 
Mais Seguro. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

 
 
 
 
 
 
 

 



CPMI VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
REQUERIMENTOS APRECIADOS NA 27ª REUNIÃO, REALZADA EM 30.10.2012  

Item   Número Ementa Autor Observação 
 

1 
 

1. 651/12 Requer a aprovação do Plano de Trabalho do 
Grupo de Trabalho Legislativo desta CPMI. 

Deputada 
Marina 

Santanna 

APROVADO 

2. 705/12 Requer a realização de audiência pública com a 
presença dos seguintes convidados: 

1- Defensor Público Geral do Distrito Federal, 
Dr. Jairo Lourenço de Almeida; 

2- Presidente do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal, Desembargador João de 
Assis Mariozi; 

3- Procurador-Geral de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios; 

4- Secretário de Segurança Pública do Distrito 
Federal, Sandro Torres Avelar; 

5- Secretário de Saúde do Distrito Federal, 
Rafael de Aguiar Barbosa; 

6- Secretária da Mulher do Distrito Federal, 
Olgamir Amância Ferreira; 

7- Secretária de Estado da Mulher do Estado 
de Goiás (SEMIRA), Gláucia Theodoro; 

8- Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, 
Desembargador Leobino Valente; 

9- Secretário de Segurança Pública e Justiça 
do Estado de Goiás; 

10- Defensor Público do Estado de Goiás, 
Defensor João Paulo Brzezinski; 

11- Procurador de Justiça do Estado de Goiás, 
Benedito Torres Neto; 

12- Secretário de Saúde do Estado de Goiás, 
Dr. Antônio Faleiros Filho. 

Deputada 
Marina 

Santanna 

APROVADO 

3. 706/12 Requer seja aprovado Grupo de Trabalho da CPMI 
para tratar do aprimoramento da Legislação  
referente à Violência Contra s Mulher. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO 

4. 707/12 Requer ao CNJ a inclusão do Processo-Crime Nº 
001.1997.018410-8, em tramitação no Juízo da 1ª 
Vara do Tribunal do Júri de Recife/PE, de Cristina 
Gabrielsen, no Programa Justiça Plena.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO 

5. 708/12 Requer a realização de diligência no dia 24/10/2012 
no Centro de Atendimento à Mulher Vítima de 
Violência (CERAM) de Niterói.. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

6. 709/12 Requer a realização de diligência no dia 26/10/2012 
na Casa Lar da Mulher do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

7. 710/12 Requer a realização de diligência no dia 24/10/2012 
no Hospital Maternidade Fernando Magalhâes. 

Senadora Ana 
Rita

APROVADO

8. 711/12 Requer a realização de diligência no dia 24/10/2012 
no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
Contra.a Mulher do Município de Niterói/RJ. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

9. 712/12 Requer a realização de diligência no dia 25/10/2012 
no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher no Município do Rio de 
Janeiro/RJ. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

10. 713/12 Requer a realização de diligência no dia 25/10/2012 
no Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher no 
Município do Rio de Janeiro/RJ... 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

11. 714/12 Requer a realização de diligência no dia 25/10/2012 
na Delegacia Especial de Atendimento á Mulher 
(DEAM) no município do Rio de Janeiro/RJ. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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12. 715/12 Requer à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado 
de Goiás a prestação de informações a esta CPMI 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

13. 716/12 Requer ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a 
prestação de informações a esta CPMI. 

Senadora Ana 
Rita

APROVADO

14. 717/12 Requer seja convidada a Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. 

Deputada 
Marina 

Santanna 

APROVADO
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1. 718/12 Requer a realização de diligência no dia 6 de 
dezembro de 2012 na Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher – DEAM em Belém/PA, 
para verificar as instalações do órgão e o 
atendimento por ele prestado às mulheres que 
buscam seus serviços. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO 

2. 719/12 Requer a realização de diligência no dia 6 de 
dezembro de 2012 na Casa Abrigo Emanuele 
Rendeiro Diniz em Belém/PA, para verificar as 
instalações do órgão e o atendimento por ele 
prestado às mulheres que buscam seus serviços. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

3. 720/12 Requer a realização de diligência no dia 6 de 
dezembro de 2012 no Centro de Referência Maria 
do Pará em Belém/PA, para verificar as instalações 
do órgão e o atendimento por ele prestado às 
mulheres que buscam seus serviços. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

4. 721/12 Requer a realização de diligência no dia 6 de 
dezembro de 2012 no Núcleo de Atendimento 
Especializado à Mulher Vítima de Violência 
Doméstica em Belém/PA, para verificar as 
instalações do órgão e o atendimento por ele 
prestado às mulheres que buscam seus serviços. 
 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

5. 722/12 Requer a realização de diligência no dia 6 de 
dezembro de 2012 na Promotoria de Justiça de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em 
Belém/PA, para verificar as instalações do órgão e o 
atendimento por ele prestado às mulheres que 
buscam seus serviços. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

6. 723/12 Requer a realização de diligência no dia 6 de 
dezembro de 2012 na 1ª Vara de Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher  
em Belém/PA, para verificar as instalações do órgão 
e o atendimento por ele prestado às mulheres que 
buscam seus serviços. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

7. 724/12 Requer a realização de diligência no dia 6 de 
dezembro de 2012 na Casa da Mulher em 
Belém/PA, para verificar as instalações do órgão e o 
atendimento por ele prestado às mulheres que 
buscam seus serviços. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

8. 725/12 Requer seja convidado o Secretário de Justiça e 
Diretos Humanos do estado do Pará, José Acreano 
Brasil Júnior, para responder a questionamentos 
desta CPMI a respeito da situação do 
enfrentamento à violência contra as mulheres no 
estado do Pará e as ações da pasta para este 
propósito. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

9. 726/12 Requer seja convidado o Secretário de Segurança 
Pública do estado do Pará, Luiz Fernandes Rocha, 
para responder a questionamentos desta CPMI a 
respeito da situação do enfrentamento à violência 
contra as mulheres no estado do Pará e as ações da 
pasta para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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10. 727/12 Requer seja convidado o Secretário de Saúde 
Pública do estado do Pará, Hélio Franco de Macedo 
Júnior, para responder a questionamentos desta 
CPMI a respeito da situação do enfrentamento à 
violência contra as mulheres no estado do Pará e as 
ações da pasta para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

11. 728/12 Requer seja convidada a Secretária de Assistência e 
Desenvolvimento Social do estado do Pará, Maria 
Alves dos Santos, para responder a 
questionamentos desta CPMI a respeito da situação 
do enfrentamento à violência contra as mulheres no 
estado do Pará e as ações da pasta para este 
propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

12. 729/12 Requer seja convidado o Procurador-Geral de 
Justiça do estado do Pará, Antônio Eduardo Barleta 
de Almeida, para responder a questionamentos 
desta CPMI a respeito da situação do 
enfrentamento à violência contra as mulheres no 
estado do Pará e as ações do Ministério Público 
para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

13. 730/12 Requer seja convidada a Presidente do Tribunal de 
Justiça do estado do Pará, Desembargadora 
Raimunda do Carmo Gomes Noronha, para 
responder a questionamentos desta CPMI a respeito 
da situação do enfrentamento à violência contra as 
mulheres no estado do Pará e as ações do Poder 
Judiciário Estadual para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

14. 731/12 Requer seja convidado o Defensor Público Geral do 
estado do Pará, Luís Carlos de Aguiar Portela, para 
responder a questionamentos desta CPMI a respeito 
da situação do enfrentamento à violência contra as 
mulheres no estado do Pará e as ações da 
Defensoria para este propósito. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

15. 732/12 Requer seja convidada representante da Rede 
Feminista de Saúde do estado do Pará para discutir 
a violência contra as mulheres no estado do Pará, 
em reunião a realizar-se na cidade de Belém/PA. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

16. 733/12 Requer seja convidada representante da Marcha 
Mundial de Mulheres do estado do Pará para 
discutir a violência contra as mulheres no estado do 
Pará, em reunião a realizar-se na cidade de 
Belém/PA. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

17. 734/12 Requer seja convidada representante da União 
Brasileira de Mulheres do estado do Pará para 
discutir a violência contra as mulheres no estado do 
Pará, em reunião a realizar-se na cidade de 
Belém/PA. 
 

 APROVADO

18. 735/12 Requer seja convidada representante do Fórum de 
Mulheres do Campo e da Cidade – MMCC - do 
estado do Pará, para discutir a violência contra as 
mulheres no estado do Pará, em reunião a realizar-
se na cidade de Belém/PA. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

KENYCRIS
Caixa de texto
Senadora Ana      Rita
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19. 736/12 Requer seja convidada representante do Fórum de 
Mulheres da Amazônia Paraense para discutir a 
violência contra as mulheres no estado do Pará, em 
reunião a realizar-se na cidade de Belém/PA. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

20. 737/12 Requer à Procuradoria Geral de Justiça do Estado 
do Amazonas a relação dos cerca de 4.000 (quatro 
mil) recursos feitos pelo Ministério Público contra a 
decisão do juiz da Vara de Violência Doméstica da 
capital que arquivou 4.000 (quatro mil) processos 
criminais de violência doméstica. 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

21. 738/12 Requer ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul informações sobre o número de 
processos criminais concluídos, arquivados e em 
andamento, as penas aplicadas em cada processo e 
número de mulheres processadas, referente ao caso 
da Clínica de Planejamento Familiar, conforme 
discutido em Audiência Pública realizada no dia 13 
de novembro de 2012 na Assembleia Legislativa do 
estado do Mato Grosso do Sul.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

22. 739/12 Requer à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado 
de Mato Grosso do Sul cópias das denúncias 
oferecidas pelo Ministério Público, referentes ao 
caso da Clínica de Planejamento Familiar, bem 
como informações sobre o desenvolvimento das 
ações, o número de denúncias oferecidas e 
arquivadas, conforme discutido em Audiência 
Pública realizada no dia 13 de novembro de 2012 na 
Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso 
do Sul.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

23. 740/12 Requer à Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Mato Grosso do Sul cópia de todos os 
inquéritos policiais, número de inquéritos abertos e 
concluídos, e inquéritos em andamento, referente ao 
caso da Clínica de Planejamento Familiar, 
conforme discutido em Audiência Pública realizada 
no dia 13 de novembro de 2012 na Assembleia 
Legislativa do estado do Mato Grosso do Sul.  

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

24. 741/12 Requer ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas informações sobre o julgamento de cerca 
de 4.000 (quatro mil) recursos feitos pelo Ministério 
Público contra a decisão do juiz da Vara de 
Violência Doméstica da capital que arquivou 4.000 
(quatro mil) processos criminais de violência 
doméstica. 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO

25. 742/12 Requer a realização de diligência e audiência 
pública no estado de Roraima com o objetivo de 
analisar a aplicação da Lei Maria da Penha no 
estado. 

Senadora 
Ângela Portela 

APROVADO 

26. 743/12 Requer a convocação da Secretária de Saúde do 
estado de Mato Grosso do Sul, Beatriz Figueiredo 
Dobashi, para prestar esclarecimentos acerca das 
ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde no 
atendimento às mulheres em situação de violência 
no estado de Mato Grosso do Sul.  
 
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO 
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27. 744/12 Requer a convocação da Coordenadora Estadual da 
Mulher em situação de violência doméstica e 
Familiar do Tribunal de Justiça do estado do Rio de 
Janeiro, Desembargadora Cristina Tereza Gaulia.  
 

Senadora Ana 
Rita 

APROVADO
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Câmara dos Deputados 
CPMI-VCM 

Requerimento 
N° 656/12 

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR OS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. 

Requer que seja convocado a comparecer 
a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que visa 
coibir os crimes contra a violência doméstica contra a mulher, 
o Representante do Ministério Público da 2a Vara Criminal da 
Comarca de Sumaré-SP o Or. GASPAR PEREIRA OA SILVA 
JUNIOR. 

Senhora Presidente, 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos Regimentais, artigo 36, I, 
RICO, ouvido o plenário desta douta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
que seja convocado a comparecer perante este órgão técnico e investigativo o 
Representante do Ministério Público Dr. GASPAR PEREIRA DA SILVA 
JUNIOR, que atua na 2a Vara Criminal de Sumaré-SP, para que preste os 
esclarecimentos necessários para a elucidação dos fatos acerca do crime 
praticado no dia 23/05/2006, pelo acusado: LUCIANO MARQUES DOS 
SANTOS, tendo como vítima a Sra. ROSENEIDE ALVES DOS SANTOS, 
Processo-Crime N° 604.01.2006.010997-5/000. 

Subsecretaria de II.poio às Comissões 
Especiais e Parlamentares de Inquérito 
Recebido em O S I Q'1- I \ ).-
As lI-, .QQ horas. 

- ~~ t 

= = 



Câmara dos Deputados 

JUSTIFICATIVA 

Ao ser realizada no dia 25/06/2012, em Campinas-SP uma 
Diligência da CPMI da Violência contra a Mulher, sob a minha coordenação, 
tomou-se conhecimento de um caso de homicídio duplamente qualificado 
praticado contra a jovem Roneneide Alves dos Santos, de 29 anos de idade, por 
seu marido o Sr Luciano Marques dos Santos, que inconformado por não 
aceitar a separação do casal, acabou por estrangular a esposa com seu próprio 
cinto de couro. 

Passados 6 anos da data do fato, o Processo em curso de N° 
604.01.2006.010997 -5/000 ainda não foi julgado, estando em fase de oitivas de 
testemunhas, mesmo já se tendo feito denúncia ao CNJ e entrando na Meta 2 que 
determina que seja priorizado para julgamento e nada disso tem acontecido. 
Sabe-se que a tese da defesa é de inimputabilidade para não ser pronunciado e 
levado ao Tribunal do Júri e consequentemente responsabilizado pelos seus atos, 
sob alegação de doença mental, juntando nos autos, laudos médicos e 
psiquiátricos, laudos periciais estes que já foram questionados pelo Juiz da causa, 
que mandou chamar o presidente do IMESC (órgão oficial paulista encarregado 
das perícias) sob pena de desobediência. 

Tomamos conhecimento inclusive que o pai da vítima: Sr. Francisco 
Alves dos Santos precisou contratar advogado para atuar como assistente da 
acusação, na pessoa do Dr. Arlei da Costa, o qual solicitou pedido de 
reinterrogatório conforme previsto no artigo 196 do Código de Processo Penal 
para que se possa ter maior certeza dos fatos. Para tanto, solicito a convocação 
do digno Representante do Ministério Público Sr. Gaspar Pereira da Silva Junior, 
Promotor na 2a Vara Criminal de Sumaré-SP, para prestar maiores 
esclarecimentos sobre o processo em tela e que se dê o devido andamento ao 
mesmo conforme prevê o Código de Processo Penal. 

Sala de Comissões, em de de 2012. 

Deputada Federal-PP/SP 



DEPUTADA FEDERAL n 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Gabinete da Deputada Federal Marina Sant'Anna PT/GO marlna 

Sant'Anna 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, "criada pelo Requerimento nº 4 de 
2011-CN, para investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e 

apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação 
de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de 

violência" . 

CPMI-VCM 

Requerimento 
N° 657/12 

Requer a realização de Diligência da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito, "criada pelo Requerimento nº 4 de 2011-
CN, para investigar a situação da violência contra a mulher 
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder 
público com relação à aplicação de instrumentos instituídos 
em lei para proteger as mulheres em situação de violência", 
em São Felix do Araguaia, no Estado do Mato Grosso. 

Senhora Presidenta, 

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do Regimento Interno da Casa, a 
realização de Diligências da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, "criada pelo 
Requerimento nº 4 de 2011-CN, para investigar a situação da violência contra a mulher 
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de 
violência", em São Felix do Araguaia, no Estado do Mato Grosso. 

JUSTIFICAÇÃO 

A respectiva Diligência tem por objetivo verificar Ín lacu à situação 
infraestrutura I, atendimento e resolução dos casos de violência contra a mulher, 
previstos na Lei Maria da Penha. 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Gabinete da Deputada Federal Marina Sant'Anna PT/GO ma'rina 

Sant'Anna 

De acordo com informações prestadas pelo Instituto Humana Raça Fêmina 
- INHURAFÊ, entidade com sede em São Félix do Araguaia, o Mato Grosso é um Estado 
detentor de significativa extensão territorial, que, como outras unidades federativas, 
possui diferenças entre as regiões, no tocante ao desenvolvimento e atuação do Estado. 

A região nordeste, onde se situa a cidade de São Felix do Araguaia é uma 
das mais carentes, com frequência é chamada de "Vale dos Esquecidos". Os 15 
municípios que integram a região, a saber: Querência do Norte; Ribeirão Cascalheira; 
Bom Jesus do Araguaia; Serra Nova Dourada; Novo Santo Antônio; Alto Boa Vista; 
Canabrava do Norte; Porto Alegre do Norte; Confresa; Vila Rica; Santa Terezinha; Santa 
Cruz do Xingu; São José do Xingu; Luciara; São Félix do Araguaia, contam 
aproximadamente com 100 mil habitantes, constituída de migrantes do Sul, Sudeste, 
Nordeste (os primeiros a chegarem), Centro Oeste e Indígenas. 

Funcionam na região, cinco Comarcas: Comarca de Vila Rica; Comarca de 
Porto Alegre do Norte; Comarca de São Félix do Araguaia; Comarca de Ribeirão 
Cascalheira e Comarca de Querência e, via de consequência, cinco Promotorias de 
Justiça. 

Em Confresa, foi instalada, em outubro do ano passado, uma Vara da 
Justiça do Trabalho. 

Os municípios contam com a presença da Polícia Militar, mas com número 
insuficiente para um bom desempenho, além da carência dos equipamentos necessários, 
principalmente veículos. 

As Delegacias da Polícia Judiciária também padecem das mesmas 
carências. 

Em março de 2007, um grupo de mulheres de São Félix do Araguaia, 
preocupadas com o número de mulheres vítimas da violência doméstica e de outros 
tipos de violência, criou o Instituto Humana Raça Fêmina - INHURAFÊ, com o objetivo 
de trabalhar com as mulheres vítimas de violência. 

Recentemente, o assassinato de uma mulher no município de Querência, 
abalou a comunidade pelos requintes de crueldade do crime que teria sido cometido a 
mando do marido. 
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As violências físicas (espancamentos), as ameaças, as psicológicas e as 
morais são frequentes, mas poucas são as mulheres que denunciam. Em ocorrências 
assim, a postura da maioria da população ainda é a de que "em briga de marido e mulher 
ninguém mete a colher". Nos pouquíssimos casos em que a vítima procura a polícia, 
quando chega em juízo ela não quer dar continuidade ao processo. 

Não existe na região nenhuma Delegacia Especializada no Atendimento à 
Mulher (a mais próxima fica em Barra do Garças, distante até, aproximadamente, 800 
quilômetros de alguns municípios). Algumas delegacias de polícia reservaram uma sala, 
que estão chamando de "Sala Rosa" para o atendimento de mulheres, mas o pessoal de 
atendimento é o mesmo; também não existe Vara Especializada em Violência Doméstica. 
Resumindo, na região não existe instalação de nenhum dos equipamentos exigidos pela 
Lei Maria da Penha. 

Para agravar a situação, a Defensoria Pública nas Comarcas foi desativada, 
deixando, não só a população carente desassistida, mas também a mulher vítima da 
violência doméstica ou de outro tipo de violência, já que na sua grande maioria é de 
segmento carente de recursos. 

Os fatos acima mencionados indicam a necessidade de uma Audiência 
nesta região, notadamente porque a sua realização possibilitará a presença da 
população interessada, o que será muito difícil se a Audiência ocorrer somente na capital 
ou em outra cidade grande. 

As diligências deverão ser realizadas pela Deputada Federal Marina 
Sant' Anna, Secretário da Comissão do Senado Antônio Oscar Guimarães Lossio, 
Consultora Legislativa do Senado Cleide de Oliveira Lemos, pelos assessores: José de 
Souza Pennafort Neto, Carmem Campos, Adilson José Barbosa e Valéria Getulio de Brito 
e Silva, nos seguintes órgãos: 

1) Delegacia de Policia de São Felix do Araguaia; 

2) Ministério Público em São Felix do Araguaia; 

3) Comarca de Poder Judiciário em São Felix do Araguaia; 

4) Secretaria de Saúde de São Felix do Araguaia; 

5) Entidade Instituto Humana Raça Fêmina - INHURAFÊ, em São Felix 
do Araguaia; 
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6) Reunião com representantes de organizações sociais. 

Os fatos acima mencionados indicam a necessidade da realização de 
Diligências em São Felix do Araguaia/MT. 

Sala da Comissão, em de agosto de 2012. 

Marina Sant'Anna 

Deputada Federal- PT /GO 

Gu~t)tléf8Wtln dI) Apóio és ComlGsões 
Especiais e parlamentares. Sl~ I Inquérito),,, 
Recebido em • o I <;E?5LJ J) 'P '" 
As - hõrãõ. 

AntOnio Oscar G fi arAM 1.6gs[o 
~". ..... '" 
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Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, "criada pelo Requerimento nº 4 de 
ZOll-CN, para investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e 

apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação 
de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de 

violência" . 

CPMI-VCM 

Requerimento 
N° 658/12 

Requer a realização de Diligências da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito, "criada pelo Requerimento nº 4 de 2011-
CN, para investigar a situação da violência contra a mulher 
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder 
público com relação à aplicação de instrumentos instituídos 
em lei para proteger as mulheres em situação de violência", 
em Luziânia, Vai paraíso, Planaltina de Goiás e Santo Antônio 
do Descoberto, no Estado de Goiás; e, ao Instituto Médico 
Legal - IML, Juizado Especial da Cinelândia e ao Centro de 
Referência da Rodoferroviária, no Distrito Federal. 

Senhora Presidenta, 

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do Regimento Interno da Casa, a 
realização de Diligências da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, "criada pelo 
Requerimento nº 4 de 2011-CN, para investigar a situação da violência contra a mulher 
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de 
violência", em Luziânia, Valparaíso, Planaltina de Goiás e Santo Antônio do Descoberto, 
no Estado de Goiás; e, Instituto Médico Legal - IML, Juizado Especial da Cinelândia e ao 
Centro de Referência da Rodoferroviária, no Distrito Federal, em data a ser definida. 
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JUSTIFICAÇÃO 

As respectivas Diligências têm por objetivo verificar in Jacu à situação 
infraestrutural, atendimento e resolução dos casos de violência contra a mulher, 
previstos na Lei Maria da Penha. 

De acordo com matéria veiculada pelos meios de comunicação nos oito 
primeiros meses de 2011, pelo menos 40 mulheres foram assassinadas nas cidades ao 
redor da capital federal. Esse número pode não refletir a realidade vez que nos 17 
municípios do Entorno existe apenas uma delegacia especializada em violência contra a 
mulher, criada por decreto em Luziânia. Em Valparaíso, existe uma seção de 
Atendimento à Mulher localizada na 1ª DP. Nas demais cidades o atendimento é 
realizado em instalações precárias dentro da própria delegacia comum. 

De acordo com dados veiculados pelo Tribunal de Justiça de Goiás e do 
Distrito Federal em 2011, em Goiás temos um juizado especializado, que fica na Capital 
do Estado. E no Distrito Federal conta com quatro. 

Para proteção as agressões sofridas, oficialmente o único abrigo no Estado 
de Goiás está localizado em Goiânia, como também o Distrito Federal conta com um em 
Brasília. 

As diligências deverão ser realizadas, pela Deputada Federal Marina 
Sant' Anna, Secretário da Comissão do Senado Antônio Oscar Guimarães Lossio, 
Consultora Legislativa do Senado Cleide de Oliveira Lemos, pelos assessores: José de 
Souza Pennafort Neto, Carmem Campos, Adilson José Barbosa e Valéria Getulio de Brito 
e Silva, nos seguintes órgãos: 

• Diligência na DEAM de Luziânia/GO 

• Seção de Atendimento à Mulher - 1 ª DP - Valparaíso/GO 

• Santo Antônio do Descoberto - delegacia 

• Planaltina de Goiás - delegacia 

• Instituto Médico Legal - IML de Formosa/GO 

• Juizado Especial da Ceilândia/DF 
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• Centro de Referência da RodoferroviáriajDF 

• Instituto Médico Legal - IMLjDF 

Os fatos acima mencionados indicam a necessidade da realização de 
Diligências em Brasília e nas cidades do Entorno mencionadas. 

Sala da Comissão, em de agosto de 2012. 

) 

Marina Sant'Anna 

Deputada Federal - PT jGO 

üubsecrelaria do Apolo lla COn\lssbes 
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Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, "criada pelo Requerimento nº 4 de 
2011-CN, para investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e 

apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação 
de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de 

I APROVÃÔO--f~Mjl" "~fOi) Ji~l 
tf~#?<1-J 

violência". 

CPMI-VCM 

Requerimento 
N° 659/12 

2 

Requer a realização de Diligência da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito, "criada pelo Requerimento nº 4 de 2011-
CN, para investigar a situação da violência contra a mulher 
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder 
público com relação à aplicação de instrumentos instituídos 
em lei para proteger as mulheres em situação de violência", 
em Goiânia, no Estado de Goiás. 

Senhora Presidenta, 

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do Regimento Interno da Casa, a 
realização de Diligências da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, "criada pelo 
Requerimento nº 4 de 2011-CN, para investigar a situação da violência contra a mulher 
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de 
violência", em Goiânia, no Estado de Goiás. 

JUSTIFICAÇÃO 

A respectiva Diligência tem por objetivo verificar in lacu à situação 
infraestrutural, atendimento e resolução dos casos de violência contra a mulher, 
previstos na Lei Maria da Penha. 
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De acordo com matérias divulgadas pelos meios de comunicação, entre 
janeiro e outubro de 2011 foram registrados 10.434 casos de violência contra a mulher 
em Goiânia. A DEAM de Goiânia recebe em torno de 1200 denuncias por mês. 

Dados veiculados pelo Tribunal de Justiça de Goiás e do Distrito Federal 
em 2011, em Goiás temos um juizado especializado, que fica na Capital do Estado. 

Para proteção as agressões sofridas, oficialmente o único abrigo no Estado 
de Goiás está localizado em Goiânia. 

As diligências deverão ser realizadas pela Deputada Federal Marina 
Sant' Anna, Secretário da Comissão do Senado Antônio Oscar Guimarães Lossio, 
Consultora Legislativa do Senado Cleide de Oliveira Lemos, pelos assessores: José de 
Souza Pennafort Neto, Carmem Campos, Adilson José Barbosa e Valéria Getulio de Brito 
e Silva, nos seguintes órgãos: 

• Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM, de 
Goiânia; 

• Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 
em Goiânia; 

• Centro de Referência de Atendimento à Mulher; 
• Instituto Médico Legal - IML, de Goiânia. 

Os fatos acima mencionados indicam a necessidade da realização de 
Diligências em Goiânia. 

Sala da Comissão, em de agosto de 2012. 

V)O" 
! ")" 

Marina Sant Anna 

Deputada Federal - PT /GO 
; I,.,ocretaria de Apoio às Comissões 
i.peciais e Pa~amentaras dJllnquérito 0. 

Recebido em '" I ?~~,1 
I\s ' horas. 

~ 

--Antônio Oscar G Im rães Lõsslo 
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Requerimento 
N° 660/12 ,DE 2012 

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 
combinado com o art. 2° da Lei n° 1.579, de 18 de março de 1952, requeiro, 
no prazo de 15 dias, à Secretaria de Planejamento do Estado do Amapá 
informações detalhadas do orçamento Estadual destinado para o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, tanto o destinado de forma 
transversal como o que será especificamente destinado à Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobilização Social, presentes no Projeto de Lei 
Orçamentária para o Próximo ano de 2013, bem como as metas previstas 
no atual Plano Plurianual. 

Sala das Comissões, em 

)//RP\) 
Senadora ANA RITA 

Relatora 

2012 
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Requerimento 
N° 661/12 

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 
combinado com o art. 2° da Lei n° 1.579, de 18 de março de 1952, requeiro, 
no prazo de 15 dias, à Secretaria de Planejamento do Estado do Amazonas 
informações detalhadas do orçamento Estadual destinado para o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, tanto o destinado de forma 
transversal como o que será especificamente destinado à Coordenadoria 
Estadual dos Serviços de Atenção em Defesa dos Direitos da Mulher, 
presentes no Projeto de Lei Orçamentária para o Próximo ano de 2013, bem 
como as metas previstas no atual Plano Plurianual. 

Sala das Comissões, em 

I 
J!~ 

Senadora ANA RITA 
Relatora 

2012 
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N° 662/12 f
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?Y 
,DE 2012 I 

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 
combinado com o art. 2° da Lei n° 1.579, de 18 de março de 1952, requeiro, 
no prazo de 15 dias, à Secretaria de Planejamento do Estado do Acre 
informações detalhadas do orçamento Estadual destinado para o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, tanto o destinado de forma 
transversal como o que será especificamente destinado à Secretaria de 
Estado de Políticas para as Mulheres, presentes no Projeto de Lei 
Orçamentária para o Próximo ano de 2013, bem como as metas previstas 
no atual Plano Plurianual. 

Sala das Comissões, em 

UC~ 
Senadorl ANA RITA 

Relatora 

2012 
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Requerimento 
N° 663/12 

,DE 2012 

Com fundamento no Art. 148 do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o Art. 2° da Lei nO 1.579, de 18 de março de 1952, 
requeiro ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, Éder 
Pontes da Silva, a remessa, no prazo de 7 dias úteis, dos autos do processo 
referente à acusação de Crime de Estupro cometido pelo Deputado 
Estadual do Espírito Santo Gildevan Alves Fernandes contra a Senhora 
Débora Cardoso na fase em que se encontra. 

Sala das Comissões, em 

~w) 
Senadora A~A RITA 

Relatora 

vuosocretaria de Apolo às Comlssô~)S 
Especiais e Pa~"menlares do Inquéflto) 
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Requerimento 
N° 664/12 
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Nos termos do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 
combinado com o art. 2° da Lei n° 1.579, de 18 de março de 1952, requeiro, 
no prazo de 15 dias, à Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás 
informações detalhadas do orçamento Estadual destinado para o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, tanto o destinado de forma 
transversal como o que será especificamente destinado à Secretaria de 
Estado de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, 
presentes no Projeto de Lei Orçamentária para o Próximo ano de 2013, bem 
como as metas previstas no atual Plano Plurianual. 

Sala das Comissões, em 2012 

~~ 
Senadora ANA RITA 

Relatora 
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Requerimento 
N° 665/12 

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 
combinado com o art. 2° da Lei n° l.579, de 18 de março de 1952, requeiro, 
no prazo de 15 dias, à Secretaria de Planejamento do Estado do Espírito 
Santo informações detalhadas do orçamento Estadual destinado para o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, tanto o destinado de forma 
transversal como o que será especificamente destinado à Coordenação de 
Polfticas para as Mulheres do Estado do Espírito Santo, presentes no 
Projeto de Lei Orçamentária para o Próximo ano de 2013, bem como as 
metas previstas no atual Plano Plurianual. 

Sala das Comissões, em 

l; '} 
senador~~A RITA 

Relatora 

2012 
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Requerimento 
N° 666/12 

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 
combinado com o art. 2° da Lei n° 1.579, de 18 de março de 1952, requeiro, 
no prazo de 15 dias, à Secretaria de Planejamento do Distrito Federal 
informações detalhadas do orçamento Distrital destinado para o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, tanto o destinado de forma 
transversal como o que será especificamente destinado à Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, presentes no Projeto de Lei Orçamentária para o 
Próximo ano de 2013, bem como as metas previstas no atual Plano 
Plurianual. 

Sala das Comissões, em 

~~~J 
Senadora JNA RITA 

Relatora 

2012 
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Requerimento 
N° 667/12 

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 
combinado com o art. 2° da Lei nO 1.579, de 18 de março de 1952, requeiro, 
no prazo de 15 dias, à Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará 
informações detalhadas do orçamento Estadual destinado para o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, tanto o destinado de forma 
transversal como o que será especificamente destinado à Coordenadoria de 
Políticas Públicas para a Mulher, presentes no Projeto de Lei Orçamentária 
para o Próximo ano de 2013, bem como as metas previstas no atual Plano 
Plurianual. 

Sala das Comissões, em 

!;)~ 
Senadora ÁNA RITA 

Relatora 

0ubsecretaria de Apolo és ComlSsóes 
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Requerimento 
N° 668/12 

,DE 2012 

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 
combinado com o mi. 2° da Lei nO 1.579, de 18 de março de 1952, requeiro, 
no prazo de 15 dias, à Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia 
informações detalhadas do orçamento Estadual destinado para o 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, tanto o destinado de forma 
transversal como o que será especificamente destinado à Secretaria de 
Estado de Políticas para as Mulheres, presentes no Projeto de Lei 
Orçamentária para o Próximo ano de 2013, bem como as metas previstas 
no atual Plano Plurianual. 

Sala das Comissões, em 

)I~,:JfJ 
Senadora AtNA RITA 

Relatora 

( ··d~ 

Antônio o~\JlmarAOS I..o$filo 
s"('~ .. , . 

2012 
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