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PARECER CONJUNTO Nº 537/2001 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 197/01. 
Trata-se de projeto de lei de autoria da Vereadora Lucila Pizani Gonçalves, que dispõe sobre a assistência às 
vítimas de violência, a ser prestado pelos órgãos da administração direta ou indireta. No artigo 2º, o projeto 
define quais as vítimas da violência para seus efeitos, estabelecendo, no artigo 3º, que os tipos de assistência a 
serem prestados são a assistência médica e psicológica integral, o atendimento por meio de programas sociais 
assistenciais, e a orientação e assessoria técnica para ressarcimento de danos causados e acompanhamento de 
ações a ele relativas. 
A Lei Orgânica do Município, no artigo 13, inciso I, atribui ao Município competência legislar sobre assuntos de 
interesse local. O artigo 37, "caput", por sua vez, atribui aos Vereadores a iniciativa para projetos de lei de 
matérias não reservadas ao executivo. 
Face ao exposto, o projeto encontra amparo nos artigos 13, inciso e 37, "caput", da Lei Orgânica do Município, 
opinando-se 
PELA LEGALIDADE. 
Quanto ao mérito, considerando as razões apresentadas na justificativa, nada temos a opor, de modo que o 
parecer da Comissão de Administração Pública é 
FAVORÁVEL. 
Quanto ao mérito, o projeto visa auxiliar as vítimas da violência que tenham sofrido lesão de natureza física ou 
psíquica, através de assistência médica, psicológica e jurídica, uma vez que os índices da cidade de São Paulo 
estão em nível elevado. 
Assim, considerando as razões apresentadas na justificativa, nada temos a opor, de modo que o parecer da 
Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho é 
FAVORÁVEL. 
Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, nada temos a opor, uma vez que as despesas correrãopor conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário de modo que o parecer é 
FAVORÁVEL. 
Sala das Comissões Reunidas, em 20/06/01. 
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