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Dispõe sobre a criação do aplicativo "MULHER
SEGURA".

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica criado o aplicativo "MULHER SEGURA" para mulheres vítimas de maus tratos.

Art. 2º O Poder Executivo poderá firmar convênios, contratos e termos de cooperação com órgãos e
entidades afins para a implantação e o cumprimento desta Lei, sobretudo junto às autoridades policiais, a
Casa de amparo às mulheres vítimas de violência domestica, Ministério Público e outros órgãos judiciais que
tratem do referido tema.

Art. 3º O aplicativo "APP MULHER SEGURA" será instalado em um smartphone, sendo esse
monitorado/acompanhado pela autoridade competente.

§ 1º A mulher que se sentir ameaçada poderá por meio desse aplicativo instalado no smartphone enviar
notificações à Central de Atendimento.

§ 2º Os casos recebidos pelo aplicativo serão direcionados para equipe de monitoramento, que acionará
uma viatura policial mais próxima para atendimento à vítima.

Art. 4º O aplicativo deverá ser criado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a aprovação e
publicação desta lei.

Art.5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Cerca de um terço das mulheres em todo o mundo já foram agredidas fisicamente ou sexualmente por um
ex-parceiro ou pelo atual.

A conclusão é de uma revisão de uma série de artigos feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Especialistas também estimam que cerca de 40% das mulheres assassinadas no mundo foram mortas por
um parceiro íntimo, e que ser agredida por um parceiro é o tipo mais comum de violência sofrida pelas
mulheres.

Em 2015 o total de violência contra as mulheres alcançou a soma de 34.720 casos. Já em 2016 os números
subiram para 43.804 ocorrências. Alguns delitos necessitam de maior destaque, para a compreensão do
tema. Os feminicídios, em regra, precedem de outros crimes como ameaças de lesões corporais, por
exemplo. No que diz respeito às ameaças, foram notificados 19.402 casos no ano de 2016, e com 15.791 em
2015. As lesões corporais aconteceram 9.795 vezes em 2016, e 7.680 em 2015.  Na capital do estado no
ano passado foram 12.049 episódios, com um aumento de 765 do ano anterior. Na cidade de Várzea Grande,
registrou-se no ano que passou 4.313 acontecimentos, com acréscimo de 826. É de se ressaltar, que muitos
episódios deixam de chegar ao conhecimento das autoridades, por inúmeros motivos.

Os delitos de violência doméstica e familiar lideram estatísticas.  Enquanto 15% dos homens morrem dentro
de casa, entre as mulheres esse dígito aumenta para 45%. As mulheres são assassinadas em 50,3% por
familiares, sendo 33,2% por parceiros ou ex. No Brasil acontecem em média 13 feminicídios por dia. Os
delitos sexuais nos fazem repensar em ações de prevenção, pois, 70% dos estupros são empreendidos por
parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima. Cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos
no Brasil. Uma a cada cinco mulheres consideram terem sofrido algum tipo de violência de parte de algum
homem.

A violência doméstica é responsável pela morte de cinco mulheres por hora no mundo, mostra a organização
não governamental (ONG) Action Aid. A informação é resultado de análise do estudo global de crimes das
Nações Unidas e indica um número estimado de 119 mulheres assassinadas diariamente por um parceiro ou
parente.

Existe ainda um prognóstico aterrorizante, em que a Action Aid prevê um cenário em que mais de 500 mil
mulheres serão mortas por seus parceiros ou familiares até 2030.

À par dessa lamentável realidade, visa o presente projeto conscientizar sobre os números elevados de
violência doméstica contra as mulheres e estender a rede de comunicação e acesso, de modo que dê
impulsão e facilite o acesso à denúncia para mulheres vítimas de maus tratos.

É importante salientar que a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher e via de consequência
contra a violência doméstica é essencial para desenvolver uma sociedade mais justa, nesse sentindo
devemos buscar alternativas para a prevenção da violência domestica e ter subsidio caso ela venha ocorrer.

 Tendo conhecimento sobre esses dados de violência contra a mulher, não podemos desprezar que vivemos
em um mundo moderno, tecnológico e interativo. Assim, se torna necessário utilizar a tecnologia no combate
à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Como sabido, com a Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340/2006) vieram medidas protetivas de urgência
protegendo as mulheres dos diversos tipos de violência. Assim, podemos adequar essas medidas no âmbito
tecnológico, buscando amparar ainda mais as mulheres vítimas de maus tratos.

Assim, aliado ao avanço tecnológico, podemos disponibilizar as mulheres vítimas de maus tratos
equipamentos/dispositivos em que ela poderá acionar a polícia para evitar uma possível agressão.

Trata-se de um aplicativo que pode ser instalado em smartphone e que, quando acionado, enviará
notificações à Central de Atendimento. Assim que os casos forem recebidos pelo aplicativo, serão
direcionados para equipe de monitoramento, que acionará uma viatura policial mais próxima e de forma mais
discreta para atendimento à vítima.

O referido aplicativo não trará custos para o poder público, tendo em visa que poderá junto aos acadêmicos
do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, e ao serviço de
tecnologia estadual, desenvolver o aplicativo. Esse ainda poderá ter um cadastro que evitará os "trotes" que
infelizmente ainda são passados no serviço de urgência "190".
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Portanto, o aplicativo "MULHER SEGURA" trata-se de um mecanismo de proteção mais seguro, rápido e
eficaz, o que dará à mulher mais segurança no enfrentamento dessas questões, proporcionando uma vida
mais equilibrada e sem temor de novas agressões.

Ante o exposto, solicito aos nobres pares apoio para a sua aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Setembro de 2017

 

Jajah Neves
Deputado Estadual
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