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REQUERIMENTO PARA A INSTAURAÇÃO DF/COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRI

Requer a criação de Comissab rlamentar_de-in' guérit°
com a finalidade de investigar os problemas relativos à
violência contra a mulher no âmbito do Município de São
Paulo.

Exçelentíssijùo Senhor Presidente,
Os vereadores que esta subscreve r vêm, respeitosamente à presença de V. Exa.,
com fundamento no artigo 33 da Lei Org nica do Município de São Paulo e nos artigos

91 e 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, requerer a
7jnstauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 7 (sete) membros,

,7

/com duração de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por igual período, com a
fifrefidade de investigar os problemas relativos à violência contra a mulher no âmbito do
de São Paulo.
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Sala das Sessões, 8 de m o de 2017
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JUSTIFICATIVA

A violência contra a mulher é um dos mais graves problemas sociais existentes
na cidade de São Paulo, assim como no pais e no mundo. Em diversos espaços das
esferas pública e privada, inclusive no ambiente doméstico, cotidianamente, um numero
expressivo de mulheres é vitima de violência física e psicológica.
Ao longo do tempo, conquistas foram obtidas no sentido de prevenir e de atuar

sobre as consequências deste fato. Podemos citar como exemplos, no âmbito municipal,
o funcionamento dos Centros de Referência da Mulher (CRM) e das Casas-Abrigo,

entre outros. Portanto, uma multiplicidade de áreas de atuação do poder público —
como educação, saúde, assistência social e segurança pública — está envolvida nas
medidas previstas em lei para o combate da violência contra a mulher.
É papel primordial do Poder Legislativo fiscalizar o conjunto de instrumentos
previstos em lei, identificar a possível omissão do poder público em relação à sua
aplicação, e, a partir de um diagnóstico, propor matérias e iniciativas para avançar no
atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade, respeitando seus direitos.
Nessa direção deverá se voltar esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Por se
tratar de matéria de singular relevância e urgência, contamos com o indispensável apoio

de nossos nobres pares para a aprovação desta propositura.
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