
    

 

            

     INDICAÇÃO   Nº   298/2022 
                                            DE 08 DE SETEMBRO  2022 
 
 
Nobres Pares, 
                                   

INDICO   à    Mesa,    obedecidas    as     formalidades  

regimentais, seja oficiado a Exma. Senhora RENATA TORRES DE SENE, DD. Prefeita 
Municipal, sugerindo estudos à Secretaria responsável, para que  seja viabilizado a 

adesão do Aplicativo “SOS Mulher” no Município de Francisco Morato. 

     Justificativa: 
     A violência contra a Mulher cresce de forma significativa, 
e o Aplicativo “SOS Mulher” é ferramenta importante no enfrentamento dessa 
questão. Abarcando mulheres que estejam amparadas por medidas protetivas 
concedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP). 

As ocorrências geradas por meio do SOS Mulher utilizam  
a mesma estrutura que o atendimento telefônico 190 e são realizadas pelos centros 
de operações da Polícia Militar. A Vítima ao apertar o botão “peça socorro” no 
aplicativo SOS MULHER, aciona o atendimento e por meio de geoposicionamento, 
uma viatura se desloca ao local de onde veio o chamado.  

Por meio do endereço: https://www.sosmulher.sp.gov.br/  
é possível encontrar informações sobre o referido aplicativo.  

Certo de poder contar com a habitual atenção de Sua  
Excelência a Senhora Prefeita, aguardo  providências 
 
 

RODRIGO MARTINS DE SENA 
        “RODRIGO MARRONE 
                                 - VEREADOR - 

https://www.sosmulher.sp.gov.br/
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