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PROJETO DE LEI Nº___________DE__________2021. 

 

                                                                                                                                                        

ALTERA A LEI Nº 21.048, DE 7 DE JULHO 

DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE, NO ESTADO DE 

GOIÁS, DA DIVULGAÇÃO DA CENTRAL 

DE ATENDIMENTO À MULHER (DISQUE 

180) E DO SERVIÇO DE DENÚNCIA DE 

VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS 

(DISQUE 100) NOS ESTABELECIMENTOS 

DE ACESSO AO PÚBLICO QUE 

ESPECIFICA. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Esta-

dual, decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art.1º - O artigo 3° da Lei nº 21.048, de 7 de julho de 2021, passa a vigorar com 

a seguinte alteração: 

 

“Art.3° ...................................................................................................................” 

VII – condomínios verticais e horizontais, comerciais e residenciais  

VIII – supermercados e hipermercados  

 

 Art.2° - Nomear a presente Lei em homenagem a Comunicadora e Jornalistae 

Cacau Mila 

 

Art. 3 ° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
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                              Sala das Sessões aos        de                 de 2021. 

 

                                                              Atenciosamente, 

                                  
Leda Borges de Moura     Delegada Adriana Accorsi  
                   Deputada Estadual                                                    Deputada Estadual  
                         (PSDB-GO)                                                                      (PT) 

                                                                                 
 

     

 

JUSTIFICATIVA 

Fui procurada pela comunicadora e jornalista Cacau Mila para que as alterações 

em tela sejam realizada, com o intuito de ampliar a divulgação dos contatos que 

resguardam e auxiliam a segurança das mulheres, sendo assim adicionada a lei 

supracitada os incisos VII e VIII em seu artigo terceiro, o qual traz o rol dos 

estabelecimentos comerciais e congêneres que, em caráter permanente, provisório ou 

eventual, exerçam ao menos uma das atividades a seguir relacionadas que deve 

promover  a divulgação da Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) e do Serviço 

de Denúncia de Violações aos Direitos Humanos (Disque 100).  

A Central de Atendimento à Mulher, conhecida como "Disque 180", foi criada pela 

Lei N° 10.714, de 13 de agosto de 2003, e está em operação há cerca de onze anos. 

Durante esse período, já foram recebidas mais de 6 milhões de denúncias. 

Cacau Mila exerce um importante papel para com os direitos das mulheres, por 

meio de seu trabalho como comunicadora a mesma faz uso de suas redes sociais e por 

de seu quadro televisivo no Programa na Hora do Almoço, na Tv Serra Dourada trazendo 

assuntos de importância feminina e que são tratados com tabus ainda na atualidade, 

além da segurança e garantia de direitos das mulheres. Foi relatado pela mesma que 

em seu prédio residencial ouviu inúmeras vezes agressões cometidas contra uma de 
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suas vizinha, e que ao procurar auxílio do síndico do prédio não foi dada a devida 

assistência, diz ainda que ao entrar em contato com a Polícia Militar (PM) foi infirmada 

que não seria possível a intervenção, pois não se sabia ao certo em qual dos 

apartamento ocorria a violência doméstica. As agressões ocorrem de maneira periódica, 

condizendo com que é chamado de círculo da violência doméstica (aumento da tensão 

ato de violência, arrependimento e comportamentos carinhosos e assim 

sucessivamente). 

O índice de violência contra a mulher aumentou no estado de Goiás cerca de 10% 

no estado de Goiás, diz anuário da Segurança pública estadual, porém ainda há muitos 

casos de mulheres que sofrem violência doméstica que não efetuam a denúncia por 

medo de seus agressores, além de diversos fatores como dependência emocional e 

financeira. Na última semana um caso que ocorreu nas dependências de um prédio 

residencial se teve proporção nacional (o Dj Ivis foi preso em Fortaleza, após sua ex-

mulher Pamella Holanda publicou vídeos das agressões no último domingo dia 11 de 

junho de 2021).  

Haja vista a necessidade da medida pretendemos ampliar o conhecimento dos 

cidadãos sobre tais serviços, e, assim, ampliar seu alcance e promover a redução dos 

casos de violência contra a mulher a também as violações de Direitos Humanos. 

 Por esses motivos, esperamos mais uma vez, poder contar com os nobres 

Colegas Parlamentares para a aprovação da matéria. 

 

                              Sala das Sessões aos        de                 de 2021. 

 

                                                              Atenciosamente, 

                                         
Leda Borges de Moura     Delegada Adriana Accorsi  
                   Deputada Estadual                                                     Deputada Estadual  
                         (PSDB-GO)                                                                       (PT) 

                                                                                 


