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PARECER NO SUBSTITUTIVO E NA EMENDA N. 1. 

 

  

I - RELATÓRIO   

Trata-se de Substitutivo e de emenda ao Substitutivo do Projeto de Lei n.º 

421 de 2022 de autoria da Nobre Vereadora Dulce Rita que “Institui a campanha 

agosto lilás visando a sensibilização da sociedade sobre a violência doméstica e 

familiar e a divulgação da Lei Maria da Penha”. 

Pelos seus termos, a proposição pretende instituir campanha de 

sensibilização da sociedade sobre a violência doméstica e familiar a ser celebrada 

no mês de agosto. 

Das justificativas, colhe-se que o propósito da autora é coibir a violência 

doméstica e divulgar a Lei Maria da Penha. 

Além disso, a autora junta emenda que visa a adequar a redação original 

do projeto à técnica legislativa. 

É o relatório. 

 

II - ANÁLISE  

Conforme o art. 34 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José 

dos Campos, compete à Comissão de Economia, Finanças e Orçamento opinar sobre 
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assuntos de caráter orçamentário, financeiro e tributário, caso da proposição em 

análise. 

Primeiramente, quanto à constitucionalidade, a proposta se insere na 

competência concorrente da União, estados e municípios prevista no art. 23, 

incisos I (“zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 

democráticas e conservar o patrimônio público”) e V (“proporcionar os meios de 

acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação”). 

No caso em tela, a instituição, no calendário municipal, de mês de 

sensibilização sobre a Lei Maria da Penha e a proteção da mulher é proposta que 

zela pela guarda das leis nacionais e promove o acesso à cultura e a educação. 

No que diz respeito à juridicidade, a proposta está disciplinada, lato 

sensu, pela Lei Municipal n.º 2706/83, a qual:  

1. Instituiu, em seu artigo 1.º, o Calendário Oficial de Festas e 

Comemorações do Município;  

2. Estipula, em seu artigo 2.º, que a inclusão de festas e comemorações no 

aludido calendário ocorrerá com a oficialização de tais por intermédio de leis. 

Ademais, a data incluída está em linha com o ordenamento jurídico pátrio 

ao reforçar a proteção de importantes bens jurídicos, que são a dignidade 

humana, a saúde e a vida, em última instância. 

Sendo assim, a proposta é constitucional, jurídica e atende o interesse 

público. 

 

III - VOTO 

Diante do exposto, somos favoráveis à apreciação do Substitutivo e da 

emenda n. 1, em Plenário.  

É o parecer. 

 

Ver. Roberto do Eleven 

Relator 
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