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Institui o Programa Mlunicipal de
Enfrentamento e Prevenção à Violência
Doméstica e Familiar, Sexual e de Gênero
Contra a Mulher nas escolas da rede
municipal de ensino.

/

Vêm 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 Bins
Ely

Em parecer prévio, a Procuradoria (n' 412/] 7) apontou inexistência
de óbice jurídico ressalvando, porém, que o conteúdo normativo do artigo 5', por
interferir na gestão, incide em violação às normas da Lei Orgânica que conferem
ao Executivo a prerrogativa de administração do Município.

Encaminhada à CCJ, o relator da matéria fez Pedido de Diligências
junto à Secretaria Municipal de Educação (SMED) a flm de esclarecer pontos
atinentes ao projeto, cuja resposta consta à Folha 1 3 do processo.

No seu parecer (n' 56/19) concluiu a CCJ pela inexistência de óbice
jurídico à tramitação do projeto, mantendo entendimento da Procuradoria que
entendeu ser o único problema potencial do prometo, seu artigo 5'

Posteriormente, foi Apresentada Emenda de Relator n' 01
suprime o artigo 5' do Prometo de Lei.

que

É este o relatório, passo a opinar

O Prometo analisado visa instituir programa municipal voltado à
prevenção da violência contra mulheres. Como exemplo de ações do programa,
apontam-se campanhas a serem realizadas no âmbito escolar.

Inicialmente, ainda que meritório, combate à violência deve ser
buscado nas políticas públicas independentemente de sexo, cor ou gênero das
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pessoas. O direito à liberdade pessoal é um dos direitos humanos mais
fundamentais, pois afeta os elementos vitais da liberdade física de um indivíduo.

Isto posto, atemo-nos as respostas oferecidas
Diligências, para que possamos embasar nosso posicionamento.

pelo Pedido de

Segundo resposta da SMED, a matéria do Projeto de Lei já é
conduzida no município mediante a execução do Programa Educação para a
Diversidade. E mais, a secretaria adverte que, apesar de meritório, entende como
negativo impor às escolas a apresentação de planos de trabalho anuais, pois tem
potencial de levar ao engessamento da gestão escolar.

Assim, entendemos que as respostas do Orgão
mais apto a opinar sobre a matéria, são contrárias ao projeto.

municipal que está

Pelo acima exposto, entendemos pela rejeição do Prometo e da
Emenda n' 0] .

Sala de Reuniões, 25 de abril de 201 9

Aprovado pela Comissão em o+.os./q

Vereador AiÍlllá-i)pato -- Presidente


