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PARECER Nº  2255/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 568/2013. 
O Projeto de Lei, de autoria da Nobre Vereadora Noemi Nonato, dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgação da página da mulher no sitio oficial do poder executivo da cidade 
de São Paulo e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo, este 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. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A propositura em questão dispõe sobre a instituição de um link próprio, no portal da 
internet da Prefeitura de São Paulo, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: 
delegacias da mulher; casas de apoio humanitário, psicológico e afins; hospitais especializados 
no atendimento às mulheres vítimas de violência; cartilha contendo explicações sobre a Lei 
Maria da Penha e o texto da própria Lei; e informações sobre a central de atendimento à 
mulher. De acordo com o Mapa da Violência, publicado em 2012, mais de 92 mil mulheres 
foram assassinadas no Brasil entre os anos de 1980 e 2010. Em 2011, o Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, registrou 70,2 mil 
atendimentos a mulheres vítimas da violência, agredidas por maridos ou namorados, a maioria 
delas com idade entre 15 e 29 anos. A instituição de tal site contribuirá com a prevenção e o 
enfrentamento à violência, fortalecendo a atenção às mulheres e o combate à impunidade. 

Em face do acima exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória deve prosperar, 
sendo, portanto, favorável o parecer nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 02 de dezembro de 
2015. 
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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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