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PARECER CECE

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

 
 

PARECER Nº        /

CECE

 

Ins�tui a Semana Maria da Penha no Município de Porto Alegre.

 

Vem a esta comissão, para parecer, projeto de lei da Vereadora Comandante Nádia, que visa instituir a
Semana Maria da penha no Município de Porto Alegre no período de 07 a 13 de agosto, em alusão à data de
aprovação da Lei Federal nº 11.340/06, que institui mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher. 
 

Submetido o projeto à apreciação da Procuradoria da Casa, foi apontado divergência na redação original do
projeto, o que foi devidamente sanado pelas emendas 01 e 02, protocoladas pela autora do projeto e pelo
Vereador Cláudio janta, respectivamente. 
 

Em análise prévia de constitucionalidade, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu pela inexistência de
óbice para a tramitação do projeto e das emendas 01 e 02. 
 

É o breve relatório. 
 

O projeto é meritório e merece ser aprovado tanto nesta Comissão quanto no plenário desta Casa. Isso
porque a inclusão da Semana da Maria da Penha no calendário de eventos de Porto Alegre tem como
objetivo garantir o enfrentamento e o combate à violência contra a mulher, promovendo a valorização da
cultura da paz e de uma consciência mais justa e tolerante. 
 

É importante salientar que a Lei Maria da Penha não busca apenas a criminalização, mas estabelece
mecanismos que visam a proteção e a prevenção de atos de violência contra a mulher. 
 

Os dados mais recentes relacionados ao tema, sobretudo aqueles constantes no Indicadores da Violência
Contra a Mulher - Lei Maria da Penha, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do
Sul, demonstram a pertinência e a necessidade do constante debate a respeito do tema. 
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Por todo o exposto, este parecer é pela APROVAÇÃO do projeto e das emendas n. 01 e 02. 
 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2021.

 

VEREADORA MARI PIMENTEL

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 22/09/2021,
às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0280358 e o código CRC 8971B084.

Referência: Processo nº 025.00023/2021-32 SEI nº 0280358

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 065/21 – CECE con�do no doc 0280358 (SEI nº 025.00023/2021-32 – Proc.
nº 0144/21 - PLL nº 040), de autoria da vereadora Mari Pimentel, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 27 de setembro de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e das Emendas nos 01 e 02.

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: NÃO VOTOU

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
27/09/2021, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0282309 e o código CRC 83967FE7.

Referência: Processo nº 025.00023/2021-32 SEI nº 0282309

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

