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ACâmara Municipal de Sal-
vador aprovou em sessão
ordinária, na quarta-feira

(23), um projeto de autoria do
vereador Marcell Moraes (PV)
que prevê punições para quem
jogar lixo em locais impróprios na
cidade.

De acordo com a medida,
quem descumprir a regra pela
primeira vez será notificado e re-
ceberá uma advertência verbal.
Em caso de reincidência, a pessoa
será obrigada a realizar atividades
socioeducativas voltadas para a
questão ambiental. Mas se o in-
divíduo for notificado pela ter-
ceira vez, ele será multado em R$
400. 

Na proposta, Marcell Moraes
estabelece que, antes de a lei en-

trar em vigor, o Poder Executivo
terá que fazer uma ampla divul-
gação na cidade e realizar uma
campanha educativa para cons-
cientizar a população sobre a im-
portância de manter a cidade
limpa. “Vou cobrar que a prefei-

tura faça a parte dela, realizando
as coletas de forma eficiente,
pois não dá para multar as pes-
soas sem que ela não faça o
dever de casa”, ressaltou.

O vereador Marcell Moraes
comemorou a aprovação. “Nós

trabalhamos muito para que esse
projeto fosse aprovado, pois o
descarte de lixo nas ruas provoca
inúmeros transtornos para a ci-
dade”, afirmou, destacando o
mal que o infrator comete para si
e toda sociedade.

Aprovado projeto que prevê multa 
a quem jogar lixo na rua

De autoria do vereador Marcell Moraes, medida requer apoio do Executivo

Nesta quarta-feira (30), às
12h, na Câmara Munici-
pal, a Comissão de Defesa

dos Direitos da Mulher, presidida
pela vereadora Tia Eron (PRB), pro-
move reunião-almoço para discutir
o Projeto de Indicação nº 269/13,
de autoria do presidente da Casa,
vereador Paulo Câmara (PSDB),
que sugere a implantação do cha-
mado “botão do pânico” em Sal-
vador. Trata-se de um mecanismo
para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos ter-
mos do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eli-

minação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e
da Convenção Interamericana para
prevenir, punir e erradicar a violên-
cia contra a mulher.

O Dispositivo de Segurança
Preventiva (DSP), conhecido popu-
larmente como “botão do pânico”,
conta com GPS e gravação de
áudio. No momento em que é
pressionado, a Central de Monito-
ramento recebe um chamado e
disponibiliza um processo de escuta
que além de receber a localização
exata do dispositivo, inicia de ime-
diato a gravação do áudio am-

biente, que será armazenado em
um banco de dados à disposição da
Justiça. Toda a conversa poderá ser
utilizada como prova judicial contra
o agressor.

Participarão do evento a vice-
prefeita Célia Sacramento, as ve-
readoras Aladilce Souza (PCdoB),
Fabíola Mansur (PSB) e Cátia Rodri-
gues (PMN), os vereadores Joceval
Rodrigues (PPS), Alan Castro (PTN)
e Leandro Guerrilha (PSL), além da
deputada estadual Luiza Maia (PT).

Maria da Penha

O Espírito Santo, por ser o es-
tado do Brasil onde há mais mulhe-
res vítimas de violência doméstica e
familiar, foi escolhido como pio-
neiro para instalação do DSP. Cem
mulheres que estão sob medida
protetiva na 11º Vara Criminal de
Vitória receberam, no dia 15 de
abril, o “botão do pânico” para
monitoramento.

Pela proposta, a Guarda Muni-
cipal disponibilizará viaturas para
atender exclusivamente às deman-
das relacionadas à Lei Maria da
Penha, geradas por meio do dispo-

sitivo.
O autor da indicação, Paulo

Câmara, acredita que o “botão do
pânico” é uma importante ferra-
menta para garantir a segurança
das mulheres que sofrem com a
violência.

O Botão do Pânico foi acio-
nado pela primeira vez em julho,
em Vitória, por uma dona de casa
de 44 anos que estava sendo
ameaçada pelo marido. Ele foi
preso por ordem judicial com base
na utilização do dispositivo.

Comissão da Mulher debate o projeto “botão do pânico”
O dispositivo, segundo Tia Eron, inibe a violência doméstica e familiar contra a mulher
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Vereadora Tia Eron preside a
Comissão da Mulher

Reprodução do “botão do pânico”
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Vereador Marcell Moraes
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