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PROJETO DE LEI Nº 128/2020 — DISPõE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE
CAMPANHA PERMANENTE DE PROTEÇÃO AS MULHERES COM A
DENOMINAÇÃO "SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLENCIA DOMÉSTICA",
NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

A. propositura em apreciação da Lavra doVereador Rodrigo Simões dispõe sobre a instituição decampanha permanente de proteção aS Hmlheres com adenominação "Sinal vermelho contra a violência doméstica",no município de Ribeirão Preto.
A respeito da iniciativa, convenientetranscrever o que dispõe o artigo 38 da Lei OrgânicaMunicipal de Ribeirão Preto:
“Art. 38 A A iniciativa dos projetos de leicabe a qualquer Véreador, à Mesa e aqualquer Comissão da Câmara, ao Prefeito eaos cidadãos, observado o disposto nestaLei Orgânica.” (g.n.)

Portanto, iniciativa regular.

Quanto a matéria que se pretende legislar,a justificativa da propositura salienta que, em tempos depandemia do coronavírus a violência doméstica contra amulher aumentou. Assim, o projeto de lei em questão tem afinalidade de oferecer mais segurança, proteção e amparo asmulheres vítimas de violência doméstica, seguindo osparâmetros da campanha “Sinal vermelho contra a violênciadoméstica”, criada pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ) e
- Associação dos Magistrados do Brasileiros (AMB). Patente,destarte, o interesse público local.
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Conforme o disposto nos artigos 30, incisoI, da Constituição Federal compete aos Municípios legislarsobre assuntos de interesse local, dispositivo este com
”redação análoga ao artigo 8º, alínea “a , inciso I da LeiOrgânica Municipal.

Por interesse local, segundo Dirley da
Cunha Junior, entende—se não aquele interesse exclusivo do
Município, mas seu interesse predominante, que o afete de
modo mais direto e imediato (In, Curso de DireitoConstitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p.

Assim, sob -o aspecto estritamentejurídico, a propositura reúne condições para prosseguir otrâmite, pois apresentada no regular exercício dacompetência legislativa desta Casa de Leis.

Desta maneira, após análise e discussão dapropositura, nos termos do Regimento Interno, opina pelaAPROVAÇÃO da presente PROPOSITURA, aguardando a votaçãopelo Egrégio Plenário.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2020.
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