
 
INDICAÇÃO Nº 2623, DE 2021 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XI Consolidação do Regimento 
Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, João Doria que 
adote as medidas necessárias, junto aos órgãos responsáveis do Poder 
Executivo, especialmente à Secretaria de Justiça e Cidadania visando a 
inclusão da cidade de Limeira dentro dos municípios prioritários para a 
execução de eventual projeto piloto, relativo ao monitoramento eletrônico de 
agressores que estejam cumprindo medidas protetivas em ocorrências de 
violência doméstica e familiar definidas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006).   

 

JUSTIFICATIVA 

 

O estado de São Paulo recentemente firmou termo de 

cooperação técnica junto ao Tribunal de Justiça, para que seja viabilizado o 

monitoramento eletrônico de agressores que tenham imposição de medida 

protetiva em correspondência à Lei Maria da Penha (11.340/2006). Ficou 

definido que a Secretaria de Justiça e Cidadania será gestora do projeto em 

cooperação com demais órgãos do executivo estadual e o Tribunal de Justiça.  

O referido termo quer ampliar e viabilizar políticas públicas de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar no âmbito do estado de São 

Paulo. Em particular, com a possibilidade de monitorar agressores por meios 

eletrônicos, será possível exercer a fiscalização do cumprimento de medidas 

protetivas, garantindo-se, assim, a proteção à vida e integridade física de 

mulheres, bem como o cumprimento da lei.  

Em notícia, veiculada na mídia1, nesta etapa inicial será 

executado um projeto piloto, com a implantação de 500 tornozeleiras 

eletrônicas. Nesse sentido, gostaria de que fosse recomendado que a cidade 

de Limeira seja considerada como um dos municípios prioritários para a 

execução da iniciativa, uma vez que a cidade tem se destacado pela agenda 

de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. A título de 

exemplo, a cidade foi precursora na implementação do botão do pânico, 

                                                           
1 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/22/governo-de-sp-faz-acordo-com-tj-para-

compra-de-tornozeleiras-para-rastrear-investigados-por-agredir-mulheres.ghtml 



 
nomeado de “Programa Priscila Munhoz” e que desde 2013 visa notificar 

imediatamente à Guarda Civil Metropolitana o descumprimento de medidas 

protetivas. Além da existência de Delegacia de Defesa da Mulher no município. 

Diante do exposto, solicito que o Excelentíssimo Governador 

do Estado receba e considere o teor da presente Indicação, como forma de 

considerar a inclusão do município de Limeira em projeto piloto de 

monitoramento eletrônico, a fim de consolidar a política de enfrentamento à 

violência doméstica no município.   

 

Sala das Sessões, em 27/05/2021. 

a) Marina Helou 


