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Institui o Programa Municipal deEn-
frehtamênto e Prevenção à Violência
Doméstica e Familiar, Sexual e de gêne
ro contra a Mulher nas escolar da rede
;munjcipaltle ensino.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
da Vereadora Laura Sitol com a Emenda n' 01 , do vereador Márcio Bens Ely. \

A p.regente Prop(isição visa instituir o Programa Municipal de
Enfrentamento e Prevenção à violência.doméstica 'e familiar, sexual e de gênero
contra a mulher nas escolas da rede municipal de ensino.

\

A Procuradoria da Casa, ern seu parecer prévio, entendeu não haver
óbice jurídico à tramitãéão do Prometo; ressalvando que o conteúdo normativo dó
artigo:5' interfere na competência privativa doChefe do Executivo Municipal.

A Comissão de Con:stituição é Justiça CCJ apresentou emenda \
objetivando .supra.mir o referido artigo 5' e por fim se manifestou pela ine:xistência

de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo e da Emenda, n' 0 1 .

A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana -- .Cedecondh -r requereu díligêhcias junto ao Executivo

Municipal, que i.nformoy que o tema em comento já é política pública municipal e
que a questão é tratada mediante a execução do Programa Educaçeío para a
Diversidade que foi instituído pela,Secretaria Municipal de Educação ,- Smed--

A Comissão de Urbanização, Transportes é Habitação
manifestou pela:aprovação do Prometo.

Cuthab -- se

É o relpt(brio.
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O tema abordado pela presente Prt)posição é tido como política
pública na rede de ensino municipal e é executado por PrograWq e'specínco
instituído pela própria Secretaria Municip.al de Educação. Além disso, ele deve ser

trabalhado de forma transversal, como asseverou o Exe.cutivo Municipal,
Justamente porque corresponde à, questões importantes, de grande relevância e
presentes no cotidiano, não implicando assim uma imposição às escolas que por
força de tim Programa existente, cumpre a sua finalidade, difundindo a informação
e abrindo espaço para o am.plo debate entre a Comunidade Escolar.

Assim, compreendemos que. ao invés de criar novos dispositivos
legais para o município; mais efetivo é utilizar os instí'umentos já existentes e qUe
são deliberados por programas, ações, planos de trabalho que tratam do tema.

tais considerações desfaNorecem a Proposição Legislativa em questão.

Sendo assim, somos pala rejeição do Prometo e da Emenda n' Ç)l
'r

Sala de~Reuniões, 2b de abril de 20 1 9

Veread
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