
Assim. configurados os requisites legais e regimentais exigidos por esta
Casa, 0 Relator vota pela aprovacao da presente lndicacao ora submetido a
apreciacao desta douta Comissao Permanente de Constituicao e Justica,

No que tange a parte regimental, 0 projeto sob analise atende os
requisitos previstos no artigo 34, I, "a", da Resolucao Estadual nO.429/10
(Regimento Interno da Assernbleia Legislativa do Estado do Piaui).

Quanto a constitucionalidade a presente inoicacao atende os preceitos
inscritos nos artigos 73 e 75 da Constituicao Estadual, bem como os pre
requisitos insertos no artigo 96, I, "g" do Regimento Interno (indicacao).

DO PARECER:

E 0 relatorio.

Acrescenta que 0 botao do panico e um dispositivo eficaz e barato para
inibir a violencia porque, nao obstante a Lei Maria da Penha ser a terceira
melhor do mundo, 0 quesito tiscalizacao das medidas protetivas nao foi
contemplado; nao ha previsao legal para essa fiscalizacao e, como sabemos,
nao ha efetivo policial suficiente para acompanhar cada mulher que tem
medida protetiva em maos.

Na justificacao da presente indicacao a autora argumenta que a
violencia contra a mulher e altamente preocupante para 0 Governo, que os
tribunais tern tomado medidas para efetivamente, se nao eliminar, no minimo
diminuir 0 nurnero de assassinatos de mulheres nos estados.

o presente projeto de Indicativo de Lei Dispoe sobre a criacao do
Programa de Protecao a mulher, disponibilizando 0 dispositive. botao do panico
para as mulheres vitimas de violencia no ambito do Estado do Piaui.

• 00 RELATORIO:

Processo: AL - 3675/2013 - Projeto de Lei AL 016/2013.
Autor: Oeputada Flora Izabel
Relator: Deputado lrmao Elias
Assunto: Cria 0 Programa de Protecao a mulhsr, dtspontbitizandc 0
dispositivo, botao do panico para as mulheres vitimas de violencia no
ambito do Estado do Piaui.

Comissao de Constituicao e Justica

Gabinete Oeputado Marden Meneses



PARECER DA COMiSsAo:

Sala das Comiss6e
de Novembro de 2013.
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