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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECERN'048/19-CEDECONDH
AO PROJETO E À EMENDA N' OI

Institui 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.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
da vereadora Laura Sito, e a Emenda n' 01, de autoria do vereador Márcio Bens

y

O Projeto de Lei pretende 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.

O Prometo possui como objetivo principal contribuir para a construção
de uma vida digna para meninas e mulheres, colaborando para uma mudança
cultural que supere as desigualdades fundadas no sexo ou no gênero, que são as
prmcipais motivações para a violência e, no seu auge, para o feminicídio.

Consoante dispõe. a nossa Carta Maior, ou seja, nossa Constituição
Federal/88, é da competência dos Municípios auto-organizar"e prestar seus serviços
e legislar sobre matéria de interesse local, conforme o art. 23, inc. X, e o art. 30.
ínc. l da mesma.

De outro lado, a Lei Orgânica do Município, por sua vez, declara ser
da competência do Município prover tudo quando conceme interesse local, visando
o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, e estatua que deve promover o
direito à cidadania e à educação, conforme o art. 9', inc. 11, e o art. 147, da mesma.

\ Nesta linha, a matéria em apreciação objeto do Prometo é de extrema
importância em nosso tempo atual, se inserindo no âmbito de competência
municipal.
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PARECERN'O4éb19-cEDEcoNnH
AO PROJETO E À EMENDA N' OI

Destarte, concluímos pela aprovação do presente Prometo de Lei e da
Emenda n' 01 .

Sala de Reuniões, 13 de maio de 2019

Aprovado pela Comissão em 2..L -(:):3 +2.aLIa.

Vereador Moisés Barboza -- Presidente

Vereador Comissário RaBao Oliveira -- Vice-Presidente Ve jlâor Marmelo Sgarbossa
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