
 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

        O vereador que este subscreve, apresenta a consideração de Vossa Excelência e do 

colendo Plenário o seguinte:  

 

 

 

 

                                                    PROJETO DE LEI Nº 024/2018. 

 

Dispõe sobre a criação do CENTRO DE 

REFERENCIA no atendimento a mulher. 

  

 

 

        Art.1º Institui no município de Bagé o Centro de Referencia no Atendimento a 

Mulher (AMOR) com os serviços de Atendimento a Mulher Orientação e Reflexão; 

com um grupo especifico para atendimento as gestantes; 

        Art.2º Institui no município de Bagé o Serviço de Atendimento, Reflexão e 

Orientação aos Homens (AROH);  

        Art.3° Institui no município de Bagé o Grupo de Higiene Pessoal e Saúde da 

Mulher (HPSM) e o grupo de GESTANTE (GG); 

        Art. 4º Os grupos HPSM e GG deverão ministrados por enfermeira em reuniões 

mensais e para participar é preciso um cadastramento prévio no Atendimento a Mulher. 

        Art. 5º Os grupos deverão ser Os grupos AMOR e AROH, atenderão uma média de 

15 a 20 pessoas cada, com encontros semanais, onde serão debatidos temas como o 

papel da mulher e do homem na sociedade atual, educação dos filhos, ciclo da violência, 

entre outros temas relativos à mulher; 

        

 

         



 

 

 

 

 

 

        Art.6° O grupo AROH, tem como finalidade ajudar os homens a refletir sobre o 

atual papel da mulher na sociedade, nele são apresentados informações sobre como a 

mulher é vista e tratada, com base em conhecimentos histórico-culturais, além de falar 

sobre a necessidade de reavaliação da forma com a qual se tratam as mulheres.  

        Art.7° Os grupos AMOR e AROH deverão contar com a orientação de psicóloga. 

        Art.8° Os grupos funcionarão em locais e horários não divulgados para que quem 

participe tenha a segurança de que não será exposto; dizer quem participa do grupo deve 

ser uma opção dos membros do grupo. 

        Art.9° As despesas correrão por conta das disposições orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

        Art.10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bagé, 20 de Fevereiro de 2018. 

 

Ramão Elias Teixeira Bogado-Bocão 

Vereador – PTB Bagé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Preocupação deste vereador é o combate à violência no âmbito familiar, que por muitos 

motivos tem crescido no mundo todo. 

Na busca por zelar pela linda e importante instituição que é a família, por saber que a 

administração da nossa cidade requer também um olhar amoroso e atencioso aos 

cidadãos e cidadãs que precisam de acolhimento e orientação para lidarem com as 

adversidades que a vida nos traz, que pleiteio a Bagé os Grupos formados por 

personagens envolvidos em situações de violência no âmbito familiar, que são um 

sucesso nas Varas Especializadas em Violência Doméstica das Comarcas de Porto 

Alegre e Caxias do Sul, modelos para o atual formato; alcançando índices 

surpreendentes de eficácia. 

Creio que é através de programas desenvolvidos por profissionais qualificados e 

integrados à rede de Atendimento à Mulher que, os Grupos AMOR (Atendimento à 

Mulher, Orientação e Reflexão) e Grupos AROH (Atendimento, Reflexão e Orientação 

aos Homens), que começaremos a resgatar a dignidade da família bageense; tais grupos 

deverão atender uma média de 20 pessoas cada, em encontros semanais onde serão 

debatidos temas sobre o papel da mulher e do homem na sociedade atual, educação dos 

filhos entre outros temas importantes para a população feminina. 

O Grupo AMOR, um trabalho silencioso, cheio de empatia, amor e carinho precisa que 

mais pessoas saibam e entendam como é o trabalho realizado. Palavras de alegria, 

superação e muito amor são o que vocês irão encontrar nos grupos de Atendimento à 

Mulher. 

Estamos sempre de portas abertas para receber quem precisa, sempre zelando pelo sigilo 

das pessoas atendidas, a fim de respeitar suas dores. 

 

 

Bagé, 20 de Fevereiro de 2018. 

 

Ramão Elias Teixeira Bogado-Bocão 

Vereador – PTB Bagé 

 

 

 

 

 


