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PARECER Nº 966/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 226/2017. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria dos nobres Vereadores Toninho Vespoli e Isa 
Penna, que dispõe sobre a inclusão do Dia de Conscientização Sobre o Enfrentamento a 
Violência Contra Mulher, no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo. 

Segundo a propositura, esse evento será comemorado anualmente todo dia 09 de maio 
sendo necessário para tanto, acrescentar inciso ao artigo 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 
2007. 

Em sua justificativa, os nobres proponentes afirmam que: "A instituição do Dia 
Municipal de Conscientização sobre o Enfrentamento a Violência Contra Mulher da forma 
estabelecida neste Projeto visa avançar as políticas públicas de defesa da vida das mulheres 
residentes no Município. Em um país que ocupa o 5º lugar no ranking mundial dos países que 
mais matam mulheres no mundo é fundamental ampliar as formas de conscientização da 
população da cidade sobre o combate a violência contra mulher e ampliar a divulgação dos 
serviços da rede municipal de enfrentamento a violência contra mulher.". 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do Projeto na forma de um Substitutivo a fim de adaptar o texto às regras 
de técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, bem como a fim de 
adequar o texto ao princípio constitucional da harmonia e independência entre os Poderes. 

Ante o exposto e considerando o relevante interesse público que se reveste a matéria, 
a Digníssima Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto na forma do 
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 2 de agosto de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

Fernando Holiday - (DEM) - Relator 

Antonio Donato - (PT) 

Alfredinho - (PT) 

André Santos - (PRB) 

Patrícia Bezerra - (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/08/2017, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

