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PARECER 1306/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 568/2013. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Noemi Nonato, que 
"dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da página da mulher no sitio oficial do Poder 
Executivo da Cidade de São Paulo e dá outras providências". 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, o problema da violência 
contra as mulheres é muito sério e, por vezes, a falta de informação em relação aos 
procedimentos que devem ser tomados após o ocorrido, ou até mesmo o desconhecimento 
sobre qual/quais órgãos devem ser acionados nestes casos, acaba agravando ainda mais a 
situação dessas vítimas. 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto, não obstante visando adequá-lo a melhor técnica de produção 
legislativa e, também, para sanar um vício de inconstitucionalidade, pela violação do princípio 
da harmonia e independência entre os Poderes, propôs SUBSTITUTIVO. 

Nos termos do projeto e já considerando o SUBSTITUTIVO proposto pela CCJLP, 
deverão ser incluídas no site oficial da Prefeitura da Cidade de São Paulo, dentre outras, as 
seguintes informações relacionadas à proteção da mulher: i) - relação de delegacias da mulher; 
ii) - relação de casas de apoio humanitário, psicológico e afins; iii) - relação de hospitais 
especializados no atendimento às mulheres vítimas de violência; iv) - o texto da Lei nº 
11.340/06, conhecida como "Lei Maria da Penha"; e v) - informações sobre a central de 
atendimento à mulher. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO proposto pela CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 12 de agosto de 2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/08/2015, p. 174-175 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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