
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

 

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta 

Casa de Leis, no uso de suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente 

perante Vossa Excelência para requerer, consoante disposto dos artigos 200 e 

201 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal MAX FREITAS MAURO FILHO, expediente na forma de 

INDICAÇÃO sugerindo que a Municipalidade promova, por seus meios e 

recursos e/ou a formalização de convênios com os governos federal e/ou 

estadual, e com o Poder Judiciário estadual; ou de parcerias voluntárias com 

instituições privadas, na forma da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e sua 

regulamentação, dada pelo Decreto Municipal nº 060, de 2017; a aquisição                 

dos direitos de uso, o desenvolvimento e/ou a implantação de aplicativo para 

aparelhos de telefonia móvel celular que possibilite o acionamento da Patrulha 

“Maria da Penha” da Guarda Municipal, instituída no dia 08 de março último               

e voltada para o atendimento prioritário de mulheres em situações de risco 

iminente ou de efetiva violência física, psicológica e/ou sexual, e, também,               

da Polícia Militar do Espírito Santo, mediante toque único, sem a necessidade 

de ligação e de diálogo com atendentes, considerando, para tanto: 

 

[1] a demanda crescente de segmento tão vulnerável da população pormeios céleres, 

eficientes e discretos, para receber das forças de segurança pública a mobilização possível 

necessária para a sua proteção imediata; o impedimento da fuga e a detenção de seus 

agressores, e a coleta de provas; do mesmo modo,em favor de seus membros familiares 

e/ou de terceiros; 
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[2] como indicador da gravidade da questão social que se transformou a violência contra   

as mulheres a Prefeitura Municipal em seu sítio na internet, sem ressaltar da reconhecida 

existência de inúmeras ocorrências que não são notificadas, informa1, que: 

 

“Atualmente, aproximadamente 280 mulheres vítimas de violência, com ou sem medidas 

protetivas, são atendidas semanalmente pelo Centro de Referência em Atendimento à 

Mulher em Situação de Violência Doméstica de Vila Velha (Cranvive) da Secretaria 

Municipal de Assistência Social.” 

 

[3] ser a sugestão pretendida uma medida de interesse público que visa a preservação  

da integridade das pessoas, a defesa da vida, já tendo seu mandato parlamentar indicado 

a adoção de medida semelhante, porém, mais abrangente em relação às finalidades. 

 

Por acréscimos, propõe-se que o aplicativo que se pretende ver implementado, naquilo  

que couber, adquiridos os direitos de uso, desenvolvido e/ou implantado: 

 

[4] seja desenvolvido para as plataformas computacionais mais utilizadas atualmente               

e possibilite a localização e rastreamento do aparelho ao qual vinculado, assim, pois,                                        

do seu portador, por meio do Sistema de Posicionamento Global por Satélite – GPS;  

 

[5] seja disponibilizado para download de modo gratuito para os interessados em seu 

uso, que devem se dispor ao cadastramento pessoal, para fins de identificação, checagem 

da inscrição no CPF e do número do celular, e indicação de locais de domicílio, atividades 

e de familiares e amigos próximos que possam ter ciência e receber eventual notificação 

de ocorrência, inclusive do local de onde se deu o acionamento; 

 

[6] tenha a tecla de acionamento [“botão”] disposta na tela inicial do aparelho telefônico 

celular com apresentação e funcionamento independente de desativação de bloqueio por 

senha ou toque; e, de preferência, que ative também, conjunta e concomitantemente,       
                                                           

1
 Prefeitura Municipal de Vila Velha. Notícias. in: <http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2019/03/prote     

cao-as-mulheres-prefeitura-vai-instituir-a-patrulha-maria-da-penha-25581> acesso em 09.março.2019. 
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os recursos de gravação de áudio e de vídeo, de modo a possibilitar a contextualização  

da ocorrência e a produzir provas suficientes contra o(s) agressor(s);  

 

[7] disponha de espaços virtuais que possibilitem [a] a comunicação entre as usuárias 

cadastradas, com preservação do anonimato, para que sejam promovidas a ajuda mútua 

e a troca de experiências; [b] a divulgação de informações sobre as legislações vigentes,       

os direitos das mulheres e iniciativas públicas e privadas voltadas a garantia dos mesmos; 

e, [c] a indicação das localizações e dos meios de contato com as unidades de Delegacia 

da Mulher, da Polícia Militar, e, em especial, da Guarda Municipal, das unidades do Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, e do Centro de Referência             

em Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica de Vila Velha – CRANVIVE; 

 

[8] tenha por referência para o seu desenvolvimento, implantação e funcionalidades, 

preferencialmente, aquele que lançado pela Revista Azmina2, publicação de instituição 

sem fins lucrativos “cujo objetivo é usar a informação para combater os diversos tipos de 

violência que atingem mulheres brasileiras”, na medida em que foi desenvolvido sob                    

a orientação de especialistas sobre a questão da violência contra a mulher, e apoiado               

em experiências reais, conforme informações de seus divulgadores. 

 

Vila Velha, ES, 11 de março de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

                                                           
2
Revista AzMina. Reportagens. in: <https://azmina.com.br/reportagens/revista-azmina-lanca-penhas-apli 

cativo-para-enfrentamento-da-violencia-contra-a-mulher/> acesso em 09.março.2019 


