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PARECER nº1364/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 553/2016. 

O presente projeto de lei, de autoria das nobres Vereadoras Noemi Nonato, Aline 
Cardoso e Sâmia Bonfim, institui o "Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a 
Estratégia de Saúde da Família", e dá outras providências. 

O projeto em tela tem como objetivo a proteção de mulheres em situação de violência, 
por meio da atuação preventiva dos Agentes Comunitários de Saúde, de modo que haja a 
atuação articulada da Secretaria Municipal de Saúde junto com a pasta responsável no âmbito 
municipal das políticas públicas para as mulheres, atualmente sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos, assegurando também a participação do Grupo 
Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica - GEVID, do Ministério Público do Estado de 
São Paulo. 

Nos termos do artigo 2°, a iniciativa vislumbra respeitar as seguintes diretrizes: 

I - prevenir e combater as violências física, psicológica, sexual, moral e patrimonial 
contra as mulheres, conforme legislação vigente; 

II - divulgar e promover os serviços que garantem a proteção e a responsabilização dos 
agressores/autores de violência contra as mulheres; 

III - promover o acolhimento humanizado e a orientação de mulheres em situação de 
violência por Agentes Comunitários de Saúde especialmente capacitados, bem como o seu 
encaminhamento aos serviços da rede de atendimento especializado, quando necessário. 

Estão previstas as seguintes ações para a execução do referido projeto: 

I - capacitação permanente dos Agentes Comunitários de Saúde envolvidos nas ações; 

II - impressão e distribuição da Cartilha "Mulher, Vire a Página" e/ou outros materiais 
relacionados ao enfrentamento da violência doméstica, em todos os domicílios abrangidos 
pelas equipes do Projeto; 

III - visitas domiciliares periódicas pelos Agentes Comunitários de Saúde de São Paulo 
nos domicílios abrangidos pelo Projeto, visando à difusão de informações sobre a Lei Maria da 
Penha e os direitos por ela assegurados; 

IV - orientação sobre o funcionamento da rede de atendimento à mulher vítima de 
violência doméstica no Município de São Paulo; 

V - realização de estudos e diagnóstico para o acúmulo de informações destinadas ao 
aperfeiçoamento das políticas de segurança que busquem a prevenção e o combate à 
violência contra as mulheres. 

De acordo com a justificativa apresentada pelas nobres autoras, pesquisas realizadas 
em âmbito nacional pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres a violência física é o 
caso mais comum de agressão contra as mulheres, seguido de coerções psicológicas 
(ameaças em geral), morais (xingamentos e situações humilhantes), sexuais e patrimoniais. As 
vítimas mais frequentes são mulheres negras (43,3%) com idade entre 20 e 40 anos (56%), 
casadas ou em união estável (52%) e com escolaridade equivalente ao Ensino Médio (25%). 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto 



Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 27 de setembro de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (P SDB) - Vice-Presidente 

Atílio Francisco  - (PRB) 

Antônio Donato - (PT) )  - Relator 

Alfredinho - (PT) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/09/2017, p. 118  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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