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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás 

 

 

   A deputada que o presente subscreve na forma regimental e 

após manifestação plenária, requer a Vossa Excelência, determinar o envio desta 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Sr. PAULO DE SIQUEIRA GARCIA, Prefeito 

de Goiânia e à Sra. TERESA CRISTINA NASCIMENTO SOUSA, Secretária 

Municipal de Políticas para as Mulheres desta Capital, parabenizando-os pela 

aquisição de uma Van que será usada pelo Centro de Referência Cora Coralina 

para reforçar o trabalho junto às mulheres em situação de vulnerabilidade de 

violência de gênero. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

   O Centro de Referência Cora Coralina (CRCC), serviço 

disponibilizado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de 

Políticas para as Mulheres, funciona de forma itinerante, com o objetivo de enfrentar 

a violência contra a mulher, informar sobre a Lei Maria da Penha e os direitos que as 

mulheres possuem, levando até as mulheres goianienses atendimentos nas áreas 

jurídica, psicológica e social. 

   O Centro de Referência Cora Coralina foi criado em 2004 e 

reestruturado em 2012 para oferecer um melhor atendimento às mulheres em 

situação de vulnerabilidade social e dar o suporte necessário ao enfrentamento à 

violência, discriminação e preconceito praticados contra a mulher. 

   Dentre as diversas ações desenvolvidas pelo CRCC, destaca-se 

o atendimento itinerante, que acontece nas escolas municipais de Goiânia e oferece 
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serviços direcionados às mulheres da região que necessitam de alguma orientação, 

encaminhamento e/ou serviços relacionados aos seus direitos e a sua reabilitação 

emocional.  

   A ideia é atender as mães de estudantes, professoras da escola 

e estudantes, proporcionando atendimentos às cidadãs que não têm como ir até a 

sede do Centro de Referência. Em 2014, a equipe do CRCC atendeu cerca de 200 

mulheres, além de ministrar palestras em vários bairros de Goiânia com o intuito de 

divulgar as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. 

   Na tarde do dia 20 de maio, a Prefeitura de Goiânia, por meio da 

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), recebeu uma Van que 

será usada pelo Centro de Referência da Mulher Cora Coralina (CRCC) em 

atividades itinerantes. 

   A aquisição desse veículo é resultado de mais um convênio em 

parceria com o Governo Federal, e tem o objetivo de levar orientações e 

atendimento jurídico, psicológico e social às mulheres que não têm conhecimento 

sobre os serviços prestados pela secretaria ou não têm condições de ir até a sede 

do órgão. 

   A Van possui 15 lugares e servirá para facilitar o transporte de 

uma equipe composta por advogada, psicólogo e assistente social. O veículo 

percorrerá escolas e a comunidade de diferentes bairros da Capital, prestando 

serviços às mulheres que necessitam de alguma orientação ou encaminhamentos 

relacionados aos seus direitos e à reabilitação emocional. 

 

 

 

 

Sala das Sessões aos        de                de 2015. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

Delegada Adriana Accorsi 
Deputada Estadual 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 


