APROVADO (A)NASESSA0
',Linietinans2
DE221,11._
-.—
VOTOS
MESA L

1111111111"
re

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°.

06

/2021.

"Dispõe sobre a Outorga de Título de Cidadã Pau loafonsina a
Ilma° Sra. Denice Santiago Santos do Rosário
e dá outras providências".
A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, aprova:
Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadã Pauloafonsina a Ema° Sra. Denice Santiago
Santos do Rosário, popular "Major Denice", pelos relevantes serviços prestados à
sociedade de Paulo Afonso, através da Ronda Maria da Penha e pelos esforços empreendidos
no combate à violência contra a mulher Pauloafonsina.
Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para entrega do Titulo mencionado
no Art. 1° correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Paulo
Afonso.
Art. 30 - A entrega do Titulo dar-se-á em Sessão Solene desta Casa Legislativa, nos termos
do que dispõe seu Regimento Interno.
Art. 40 - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2021.
Si 4,
elington da Silva
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Denice Santiago Santos do Rosário, mais conhecida como Major Denice Santiago, é uma
policial militar e psicóloga brasileira, Denice Santiago foi a criadora da Ronda Maria da Penha, um
programa da Polícia Militar da Bahia.
Denice Santiago Santos do Rosário, tem sido referência nas políticas de segurança há pelo
menos cinco anos, inclusive com premiações recebidas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública
e do Senado Federal. A soteropolitana é responsável pela criação da Ronda Maria da Penha (RMP),
na Polícia Militar da Bahia (PMBA), um serviço que atende de forma constante mulheres vítimas de
violência doméstica. Antes da RMP, criou o núcleo de gênero dentro da PMBA.
Denice Santiago, tem atuação na proteção dos direitos dos LGBT+s, pessoas idosas, pessoas
com deficiência, grupos que pensam as políticas de drogas, crianças, adolescentes, mulheres,
assistentes sociais, muita gente do desenvolvimento urbano.
No Munícipio de Paulo Afonso, empreendeu esforços para viabilizar a instalação da DEAM,
bem como, no dia 12 de maio de 2016 as mulheres pauloafonsinas ganharam mais uma importante
aliada para a defesa e garantia dos seus direitos. O Programa Ronda Maria da Penha, trata-se de uma
criação da Major Denice, o projeto do Governo do Estado da Bahia, foi criado para combater a
violência contra a mulher, contando com parcerias de instituições. Por todo o exposto, a senhora
Denice, é digna do reconhecimento do presente título, tendo em vista sua atuação incansável na
defesa dos direitos fundamentais das mulheres de Paulo Afonso, da Bahia e do Brasil. Bem como, o
órgão criado pela mesma veio para acrescentar as ações da nossa Rede de atenção à Mulher, que já é
referência no estado da Bahia, pelo serviço prestado, gerando frutos até os dias atuais e protegendo
as mulheres que se encontram em situação de risco, de vulnerabilidade, bem como o Programa
Ronda Maria da Penha, é responsável pela garantia do cumprimento e fiscalização das medidas
protetivas das vítimas de violência doméstica.
Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido.
Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2021.
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