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Ata da Audiência Pública ‘’Quebrando o silêncio’’.

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2021, às 15h (quinze
horas) sob a Presidência e propositura do vereador Siderlane
Mendonça, reuniu – se em sessão pública híbrida para debater sobre a
violência doméstica contra a mulher. O senhor presidente convidou para
compor a mesa dos trabalhos os senhores: Carlos Augusto de Andrade
Sobrinho – presidente da igreja Adventista do 7º dia em Alagoas. Laís
Brandão – vereadora por Mata Grande. Ana Paula Mendes – secretária
do gabinete de políticas públicas para as mulheres do município de
Maceió. José Irineu – presidente da comissão especial do idoso na
OAB. O senhor presidente, mencionou o trabalho realizado pela Casa da
Mulher localizada no bairro Benedito Bentes como também as ações de
iniciativa deste vereador em benefício da população. Facultada a palavra o
senhor José Irineu trouxe casos de negligências e homicídios contra o
idoso onde o maior percentual ocorre dentro das próprias residências e
são causados por familiares. Ressaltou a ausência e sugeriu a
implantação de instituições de repouso públicos para o idoso, centro de
recreação, ronda municipal (estilo Maria da Penha), centro específico
geriatra e grade curricular no ensino fundamental. O senhor presidente
solicitou de sua assessoria recolher as sugestões para que possam ser
apresentadas para o setor jurídico. Ana Paula Mendes – ressaltou a
importância de as igrejas assumir o seu papel em combate à violência
doméstica contra a mulher e registrou que quarenta por cento das vítimas
são evangélicas e Alagoas ocupa o 7º lugar nos casos de feminicídios no
Brasil. Registrou que durante a pandemia setenta por cento dos casos de
violências ocorreu contra meninas. Mencionou as ações de políticas
públicas para a mulher a exemplo da implantação da casa da mulher
alagoana com atendimento de aluguel social, acolhimento em abrigos,
atendimento psicológico e outros. Concluindo, colocou – se a disposição
de todos. O senhor presidente, registrou caso de agressão a uma mulher
testemunhado por este vereador ao exercer o papel de policial, onde se
surpreendeu com a atitude do delegado do plantão onde buscou ajuda de
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profissionais competentes para solucionar a questão. Laís Brandão –
parabenizou o trabalho realizado pelo vereador e propositor dessa sessão
Siderlane Mendonça e agradeceu a oportunidade de fazer parte desse
debate. Carlos Augusto de Andrade Sobrinho – informou que há 19
anos a igreja adventista do 7º dia tem aberto as portas para debater esse
assunto. O senhor presidente informou a tramitação nesta Casa do projeto
de lei onde vai instituir o quarto sábado do mês de agosto como o dia do
quebrando o silêncio em Maceió e solicitará ao deputado David Maia que o
mesmo ocorra a nível estadual. Passada a palavra para a sociedade civil
organizada, fez uso os senhores: Nara Gonçalves Lima (membro da
igreja adventista do 7º dia). Joceline Oliveira – psicóloga – ADRA
(agência humanitária da igreja do 7º dia) onde apresentou slide
pontuando os projetos em funcionamentos: construtores de
esperança, atitude social e conectando esperança. Dados da
violência doméstica recolhido pelo tribunal de justiça de Alagoas.
Papel da ADRA – quebrar o silêncio, ouvir apenas, acolher com
empatia e informar as ferramentas de apoio as vítimas. Glayse Vilela
(professora). Fabio Aguiar (pastor). Zenivalter Silva (pastor). O senhor
presidente informou que a ADRA será reconhecida como de utilidade
pública e buscará junto ao deputado Davi Maia que o mesmo seja feito a
nível de estado. Deixou o compromisso de encaminhar ajuda financeira a
instituição ADRA no período de três anos. Passou a palavra para os
componentes da mesa fazer as suas considerações finais e deu por
encerrada a audiência agradecendo a participação de todos. Do que, para
constar, lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 30 de
agosto de 2021. Maria Jairivane Sena da Silva - Redatora de Atas e
Debates.

