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PROJETO DE LEI 	 I2023 

"CRIAÇÃO APLICATIVO PARA USO EM DISPOSITIVO MOVEL BOTÃO DO PANICO, 
PARA FACILITAR DENUNCIAS DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA MULHER. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

Art. 10  Fica o Poder Executivo autorizado a criar aplicativo para dispositivo móvel 
"Botão do Pânico", a ser utilizado por mulheres vitimadas por violência doméstica e 
amparadas com medida protetiva. 

Parágrafo único. Quando acionado o aplicativo de segurança preventiva 
comunicará uma central de operação na área de segurança pública, com 
determinação do local exato da vítima, para que seja imediatamente encaminhado 
veículo policial para o local indicado. 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Poder Judiciário 
com vistas à viabilização desta Lei 

Art. 30  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, 28 março de 2023. 

Geraldo Neto Almeida 

Vereador- PDT 
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JUSTlFCATf Vi',I\IA 

A violência doméstica é um problema que atinge indiscriminadamente 
mulheres em todo o país, não distingue nível social, econômico, religioso ou cultural. 
Em muitos casos por envolver questões afetivas e emocionais importantes suas 
consequências são imensuráveis, gerando danos físicos e psicológicos cujos efeitos 
podem ser permanentes. Os últimos anos têm sido marcados pelo aumento no 
número de casos de feminicídios que chegam ao Poder Judiciário. Desde 2016, 
quando esses crimes passaram a ser acompanhados pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), a quantidade de processos só aumentou. Dados apontam que em 
2018, os índices acresceram 34% em relação a 2016, passando de 3.339 casos para 
4.461. A propositura em analise vem colaborar com as múltiplas ações de 
enfrentamento a violência doméstica realizadas em todo Brasil. Projeto pioneiro no 
Estado do Espírito Santo, desde 2013 o "botão de pânico" ajudou a reduzir os índices 
de violência. Os aparelhos das mulheres amparadas com medidas protetivas 
quando acionados, o GPS emite um sinal do local exato da vítima para que seja 
imediatamente encaminhado veículo policial para o local indicado. Igualmente o 
Estado do Piauí, desde 2016 tem o aplicativo denominado Salve Maria, que facilita 
a denúncia de casos de violência contra a mulher. Nesta linha, visando amenizar 
este cenário em nosso município, a criação e regulamentação do aplicativo "Botão 
do Pânico", garantirá atendimento rápido e eficiente as mulheres vitimadas por 
violência doméstica. Vale ressaltar, que em outras oportunidades matérias 
semelhantes foram apresentadas nesta Casa de Leis. Não obstante, destaca-se, 
que o Projeto de Lei em tela está em consonância com o disposto no S8° do art. 
226, da Constituição Federal que preconiza que "o Estado assegurará a assistência 
a família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir 
a violência no âmbito de suas relações". Ainda em tempo, é importante salientar que 
na matéria ora proposta o custo de desenvolvimento do aplicativo para o Poder 
Executivo será mínimo visto os seus benefícios práticos. Pelas fundamentações 
acima expostas, entendo de extrema relevância a medida ora proposta, por isso 
apresento o presente Projeto de Lei. 

Diante do exposto, solicitamos o apoio aos Nobres Pares para a aprovação 
deste Projeto de Lei. 
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Diante do exposto, solicitamos o apoio aos Nobres Pares para a aprovação 
deste Projeto de Lei. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS, 
28 de março de 2023. 

Geraldo Neto Almeida 

e 643611.5900 

Vereador- PDT 


