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PARECER Nº 829/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 651/2017 

Este Parecer tem como objeto o Projeto de Lei 651/2017, de autoria do nobre Vereador 
Arselino Tatto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir e disponibilizar nos sites oficiais 
da Prefeitura do Município de São Paulo e da Câmara Municipal de São Paulo a relação de 
instituições e serviços oferecidos à mulher vítima de violência, em ícones e links de acesso 
rápido. 

De acordo com o texto, o presente projeto tem como objetivo permitir o acesso rápido e 
eficiente à relação de serviços de Proteção à Mulher Vítima de Violência, a saber: delegacias 
especializadas no atendimento à mulher, centros de cidadania da mulher, serviços de 
atendimento às mulheres vítimas de violência sexual e de aborto legal na cidade de São Paulo, 
serviços de saúde especializados para atendimento de casos de violência contra a mulher, 
centros de defesa e convivência (CDMs) da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social (SMADS), juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), órgãos da Defensoria 
Pública, do Ministério Público e coordenadorias de violência contra a mulher. 

Cabe salientar também que o presente projeto, do ponto de vista da Administração 
Pública, não cria nenhum serviço novo, mas seu mérito está na possibilidade de divulgação e 
acesso rápido a esses serviços por parte das mulheres vítimas de violência na cidade de São 
Paulo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, mas apresentou um substitutivo, com o objetivo de adaptar o texto às 
regras de técnica de elaboração legislativa. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL à sua aprovação nos termos do substitutivo aprovado na 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública,06 de junho de 2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/06/2018, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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