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Aproveito 0 ensejo para reiterar a Vossa Excetencia protestos de especial
consideracao e elevado apreco.

"Estabelece prioridade de matricula nos estabelecimentos de ensino
da rede publica para filhos de mulheres vitimas de violencia
dom&atica e familiar."

Tenho a satisfacao de dirigir-me a Vossa Excelencia para encaminhar-Ihe,
devidamente aprovado pelo Poder 'Legislativo, 0 anexo Indicativo de Projeto de lei
de autoria da Oeputada Flora Izabel que:

Senhor Governador,

Teresina (PI), 13 de fevereiro de 2014
Al-P-(SGM) N° 086
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resina (PI). lOde dezembro de 2013.PALACIO PETRO 10 PORTELA, e

Art. 7° Esta Lei entre em vigor na data de sua publicacao,

Art. 6° 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5° As despesas decorrentes da execucao desta Lei cirrerao por conta das dotacoes
proprias, consignadas no orcamento, suplementadas se necessario.

Art. 4°0 botao do panico devera ser disponibilizando para mulheres que estejam em
siruacao de risco e sob medidas protetivas do TribunaJ de Justica do PiauL

Art. 3° 0 botao do panico consistira em urn dispositive eletronico de seguranca
preventiva, deveodo possuir GPS e tarnbem gravacao de audio. No momento em que 0 botao
for pressionado, urn chamado sera enviado diretamente para a central da Delegacia da Mulher,
que devera disponibilizar viaturas para atenderem exclusivamente as demandas relacionadas a
Lei Maria da Penha geradas por meio do dispositivo.

Art. 2° Devera ser criada uma Central de Monitoramento em cada Delegacia da
Mulher existente 00 Estado, que ficara responsavel por averiguar e disponibilizar Patrulhas
para dar suporte as situacoes em que 0 botao for acionado.

Art. 1° Fica criado 0 Programa de Protecao a Mulher, quc obriga 0 Estado a
disponibilizar urn dispositive denominado "Botao do Panico" para as mulheres vitimas de
violencia no Estado do Piaui.

o GOVERNADOR DO ESTADO DO PlAut, Fay<>saber que 0 Poder Legislativo
decreta e eu sanciooo a seguinte Lei:

Cria 0 Programa de Proteciio a Mulher,
disponibilizando 0 dispositivo Botiio do
Panico para as mulheres vltimas de violencia
no ambito do Estado do Piaui.
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