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PARECER Nº 0543/2014 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 869/2013.  
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, altera a Lei 
nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o “Mês do ativismo pela não 
Violência contra a Mulher”, a ser comemorado anualmente no mês de novembro, e 
dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo proposto para adequar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa.  
O projeto em pauta dispõe que, durante o “Mês do Ativismo pela não Violência 
contra a Mulher”, poderão ser intensificadas campanhas, palestras, programas, 
planos, projetos, debates, ações educativas e outras iniciativas voltadas para o 
combate à violência contra a mulher.  
Segundo o estudo do IPEA “Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil”, 
estima-se que ocorreram aproximadamente 5.000 mortes de mulheres por ano, no 
período de 2001 a 2011. O estudo aponta que provavelmente a grande parte 
destes óbitos foram decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
eis que em quase um terço dos casos o local de ocorrência do fato foi o domicílio 
das vítimas.  
Esses dados alarmantes somente reforçam a necessidade de se combater a 
violência contra a mulher, sendo tal combate promovido pelo projeto de lei em 
questão.  
Em face do exposto, 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 nosso parecer ao substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 14/05/2014.  
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