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PARECER Nº  DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 568/2013 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, visa 
determinar a divulgação da "página da mulher" no sítio oficial do Poder Executivo da Cidade de 
São Paulo, em localização de destaque, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

i) delegacias da mulher; 

ii) casas de apoio humanitário, psicológico e afins; 

iii) hospitais especializados no atendimento às mulheres vítimas de violência; 

iv) cartilha contendo explicações sobre a Lei Maria da Penha e o texto da própria lei; 

v) informações sobre a central de atendimento à mulher. 

Ainda de acordo com a propositura, a informação relativa aos locais de atendimento à 
mulher deve ser completa, contendo o endereço, telefone, e horário de funcionamento. 

Por fim, o projeto estabelece multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicada 
em dobro na reincidência, em caso de infração às suas disposições. 

Em seu parecer, a douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
apresentou substitutivo "(...) proposto para adequar o projeto à melhor técnica de elaboração 
legislativa, bem como para adequar sua redação a fim de que não incida em 
inconstitucionalidade por violação ao princípio da harmonia e independência entre os Poderes, 
especialmente no que tange ao art. 3º (...)". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, nos termos do substitutivo 
mencionado, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 

ATÍLIO FRANCISCO (PRB) 

AURÉLIO NOMURA (PSDB) 

OTA (PSB) 

RICARDO NUNES (PMDB) 

RODRIGO GOMES (PHS) 

RODRIGO GOULART (PSD) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/04/2017, p. 80 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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