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PARECER CONJUNTO N° 2209/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 

TRABALHO E MULHER, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 116/2019. 

Apresentado pelo Vereador Alessandro Guedes (PT), o projeto de lei 116/2019 
pretende autorizar a criação de salas de acolhimento para atendimento às mulheres vítimas de 
violência nas unidades da rede municipal de saúde. 

Na exposição de motivos, o proponente ressalta que a violência contra a mulher 
continua a ser um grave problema social, apesar do advento da Lei Federal 11.340, de 07 de 
agosto de 2006 (Lei "Maria da Penha") e que a agilidade no atendimento a mulheres vítimas de 
violência é um caminho importante para o enfrentamento da questão. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto. 

Segundo informações apresentadas no endereço eletrônico da Secretaria Municipal de 
Saúde, da Área Técnica de Saúde Integral da Mulher, a rede municipal de atendimento a 
mulheres vítimas de violência conta com: 

- os Centros de Referência a Mulheres (CRM), constam 04 centros que oferecem às 
mulheres em situação de violência atendimento psicológico, social e jurídico que oferecem 
orientação por telefone para mulheres que precisem de apoio e agendamento de atendimento; 
prestação de serviço-referência para o acompanhamento da questão da violência de gênero e 
para a realização dos encaminhamentos necessários a cada problema; orientação, capacitação 
e formação de grupos de mulheres para o enfrentamento da violência sexual e doméstica; e 
encaminhamento para hospitais da rede municipal para atendimento de violência sexual e 
doméstica, inclusive nos casos de necessidade de cirurgia plástica reparadora. 

- Centros de Defesa e de Convivência da Mulher (CDCM) e Centros de Integração 
Social da Mulher (CISM), sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, são serviços de atendimento social, psicológico, orientação e 
encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência doméstica e situação de 
vulnerabilidade social, oferecendo condições para o fortalecimento de sua auto-estima e 
autonomia pessoal e social para a superação da situação de violência. O município conta com 
14 serviços com capacidade de atendimento para 1510 mulheres. 

O site informa, ainda serviços de outras esferas de governo, como: 

-  o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (GEVID), do 
Ministério Público Estadual, que atua na defesa e proteção dos direitos das mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar, por meio da responsabilização dos/das autores/as 
de violência e pela consecução de ações e projetos voltados à efetivação da Lei Maria da 
Penha e à prevenção de situações de violência. O Grupo realiza um processo de articulação e 
integração com a rede de serviços especializados e não especializados de atendimento às 
mulheres, visando o desenvolvimento de estratégias que contribuam para o enfrentamento das 
múltiplas e complexas formas de violência contra as mulheres. 

- Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM), da Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo, com atuação de destaque na aplicação da Lei Maria da 
Penha (11.340/2006), que prevê medidas de prevenção e repressão à violência doméstica e 
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familiar contra a mulher. O órgão coordena o atendimento a mulheres no Juizado Especial de 
Violência Doméstica, localizado na Capital. 

(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/saude_da_mulher/index.php
?p=228489, em 17 de setembro de 2019) 

Em relação à análise que cabe à Comissão de Administração Pública, ressaltam-se a 
pertinência e a oportunidade do projeto, tendo em vista tratar de tema sensível e de elevada 
importância para a sociedade. Favorável, portanto, é o parecer. 

Assim também, quanto aos pontos a serem observados pela Comissão de Saúde, 
Promoção Social, Trabalho e Mulher, ressalta-se o interesse público do projeto. Dessa forma, 
somos de parecer FAVORÁVEL. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 13/11/2019 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Ver. Noemi Nonato 

Ver. Natalini 

Ver. Juliana Cardoso 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. Alessandro Guedes 

Ver. Isac Felix 

Ver. Paulo Frange 

Ver. Soninha Francine 

Ver. Rodrigo Goulart 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/11/2019, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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