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PARECER Nº 80/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 0007/17. 
Trata-se de projeto de Resolução, de iniciativa da nobre Vereadora Janaína Lima, que 

visa instituir a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação. 

Frentes Parlamentares são "grupos suprapartidários de atuação voltada a uma 
atividade específica de interesse municipal ou do Parlamento. Têm tratamento autônomo em 
relação a qualquer Comissão Permanente ou Temporária. Atuam dentro ou fora das 
dependências da Câmara Municipal, de acordo com seu propósito" (in 
www.camara.sp.gov.br/atividades legislativas/frentes parlamentares). 

Sob o aspecto formal, nada obsta a regular tramitação da presente medida, que 
encontra amparo legal na competência desta Casa para traçar a disciplina das atividades 
parlamentares, espelhada no art. 14, II e III, e no art. 34, IV, ambos da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo, bem como nos artigos 211, VII, 232, IV, e 237, parágrafo único, I, 
todos do Regimento Interno desta Câmara. 

Nos termos do art. 105, inciso XVI, do Regimento Interno, a matéria deverá ser 
submetida ao Plenário. 

Todavia, em razão da autonomia dos entes federados (CF/88, art. 18), é necessária a 
apresentação do seguinte Substitutivo, a fim de adequar a redação contida no inciso V, do art. 
1º. Ademais, pretende-se corrigir erro de grafia na redação do art. 3º. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE, nos termos do seguinte substitutivo. 

 

SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0007/17. 

Institui a frente parlamentar de defesa dos direitos da mulher, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituída a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher, no 
âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, com o objetivo de incentivar, desenvolver e apoiar 
as discussões e ações relacionadas às mulheres, com vistas ao cumprimento dos princípios 
constitucionais, sobretudo em relação ao princípio da isonomia, bem como: 

I - divulgar normas de proteção e defesa da mulher, estimulando e fiscalizando seu fiel 
cumprimento; 

II - formular diretrizes e incentivar a promoção de políticas que visem eliminar a 
discriminação em face da mulher; 

III - acompanhar a elaboração e execução de programas de Governo no âmbito 
Municipal, nas questões que atingem a mulher, com vistas à defesa de suas necessidades e de 
seus direitos; 

IV - promover debates e audiências sobre a defesa dos direitos da mulher, a condição 
da mulher brasileira e o combate às formas de discriminação; 
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V - receber e examinar denúncias e representações relativas à discriminação da mulher 
e encaminhá-las aos órgãos competentes, envidando esforços para que sejam tomadas 
providências efetivas; 

VI - elaboração de projetos de lei, ou sugeri-los ao Prefeito quando o assunto for de 
sua competência, que visem a assegurar os direitos da mulher, assim como eliminar a 
legislação de conteúdo discriminatório; 

VII - desenvolver programas e projetos em diferentes áreas de atuação, no sentido de 
eliminar a discriminação, incentivando a participação social e política da mulher. 

Art. 2° A Frente Parlamentar de que trata esta resolução será composta mediante livre 
adesão pelos Vereadores e terá um Coordenador e um Secretário, eleitos para o mandato de 
01 (um) ano entre os Vereadores que aderirem à Frente Parlamentar. 

Parágrafo único. A adesão de que trata o "caput" deste artigo será formalizada em 
termo próprio e encaminhada ao Presidente da Câmara em até 15 (quinze) dias da publicação 
desta Resolução. 

Art. 3º A Frente Parlamentar reger-se-á por regulamento próprio, elaborado e aprovado 
por seus membros. 

Art. 4º A Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher, na consecução de seus 
objetivos, poderá atuar em conjunto com órgãos da Administração Pública direita e indireta, de 
qualquer esfera de Governo, bem como organizações da sociedade civil. 

Art. 5° As reuniões da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher, realizadas 
periodicamente nas datas e locais estabelecidos por seus membros, serão públicas e poderão 
contar com a participação de munícipes e organizações representativas. 

Art. 6º Serão produzidos relatórios das atividades da Frente, com sumário das 
conclusões de cada uma das reuniões, simpósios, debates, seminários, visitas de campo ou 
encontros, publicados pela Câmara Municipal de São Paulo. 

Art. 7º Cabe à Mesa Diretora a adoção das providências legais para a implementação 
das medidas necessárias ao desenvolvimento das atividades da Frente Parlamentar de Defesa 
dos Direitos da Mulher. 

Art. 8º A Frente Parlamentar extinguir-se-á ao término da legislatura em vigor, ou seja, 
em 31/12/2020. 

Art. 9º As despesas resultantes da execução desta Resolução correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 15/03/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Claudinho de Souza - PSDB 

Edir Sales - PSD - relatora 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB 

Sandra Tadeu - DEM 

Zé Turin - PHS 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/03/2017, p. 70 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

