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PARECER N° 031/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 226/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria dos Nobres Vereadores Toninho Vespoli e Isa 
Penna, institui, no calendário de eventos oficiais do município de São Paulo, o DIA DA 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, e 
dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade por meio de substitutivo, a fim de adequar a redação do projeto à técnica legislativa 
preconizada pela Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de Fevereiro de 1998. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer Favorável ao projeto na forma do 
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O presente projeto de lei pretende incluir no calendário de eventos oficiais do Município 
de São Paulo esse evento, o qual será comemorado anualmente todo dia 09 do mês de Maio, 
sendo necessário para tanto, acrescentar inciso ao artigo 7º da Lei nº 14.485, de 19 de Julho 
de 2007. 

No âmbito da justificativa, os Nobres Vereadores proponentes do referido projeto 
esclarecem que é necessário pautar o enfrentamento a violência contra a mulher todos os dias 
e meses em nosso Município, para uma real efetivação das metas do Plano Municipal de 
Política para Mulheres da cidade. 

Ressalta-se inclusive, que a instituição do Dia Municipal de Conscientização sobre o 
Enfrentamento a Violência Contra a Mulher da forma estabelecida neste projeto visa avançar 
as políticas públicas de defesa da vida das mulheres residentes no Município, visto que 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 este tipo de violência e ampliar a divulgação dos serviços da rede Municipal de 
enfrentamento a violência contra a mulher. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, Favorável o parecer na forma 
do Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 28/02/2018 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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