
COMISSÃO DE DEFESA E DOS DIREITOS DAS MULHERES

1ª Reunião Extraordinária 20 de Outubro de 2021 às 14:30 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputada Dra. Damaris Moura

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
926/2019

Deputado Caio
França

Condiciona a concessão de apoio, patrocínio ou
outra forma de emprego de recursos públicos
estaduais para a realização de competições
esportivas no Estado à igualdade na premiação
concedida aos atletas do sexo feminino e
masculino.

Deputada Leticia
Aguiar

favorável

2 Projeto de lei
974/2019

Deputada
Professora Bebel

Autoriza o Poder Executivo a formalizar
convênio com os municípios paulistas de modo a
possibilitar apoio às Casas Abrigo mantidas por
eles, estimulando ainda a sua criação, onde não
houver.

Deputada Leci
Brandão

favorável

3 Projeto de lei
1270/2019

Deputado
Rodrigo Moraes

Institui o Programa Novo Ciclo. Deputado André
do Prado

favorável

4 Projeto de lei
410/2020

Deputada Dra.
Damaris Moura

Estabelece medidas de estímulo à contratação de
mulheres vítimas de violência doméstica e com
dependência econômica dos seus parceiros nos
contratos públicos.

Deputado André
do Prado

favorável



COMISSÃO DE DEFESA E DOS DIREITOS DAS MULHERES

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Extraordinária 20 de Outubro de 2021 às 14:30 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputada Dra. Damaris Moura

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

5 Moção 126/2019 Deputado Major
Mecca

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
bem como para os líderes dos partidos com
assento naquelas Casas Legislativas, a fim de que
empreendam esforços para a apreciação e
aprovação, com a maior brevidade possível, do
Projeto de Lei nº 3.414, de 2019, de autoria do
Deputado Coronel Tadeu, que dispõe sobre a
concessão de incentivo fiscal no imposto de renda
a empresas que contratem mulheres em
vulnerabil idade e vít imas de agressão.

Deputada Marina
Helou

favorável

6 Moção 210/2019 Comissão de
Defesa e dos
Direitos das

Mulheres

(CONCLUSIVA) Aplaude a campanha "21 Dias
de Ativismo pelo Fim da Violência contra as
Mulheres".

PARA CIÊNCIA:
 
Item 7 - Resposta do Ministério da Saúde à Moção 99/19, de autoria desta Comissão, que apela para que o termo violência obstétrica seja mantido em todos os
documentos daquele Órgão. Respondeu, em síntese, o Ministério: que utiliza em seus documentos e políticas as recomendações fundamentadas nas leis vigentes, nas
evidências científicas e nas recomendações de instituições internacionais, como a OMS, a qual recomenda o uso dos termos abuso, desrespeito e maus tratos durante a
gestação, o parto e o puerpério, e não o que se convencionou chamar coloquialmente de violência obstétrica.
 
 
 



Item 8 - Carta Aberta aos Deputados, enviada pelo Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, recebida na Comissão em 12/4/21, que trata do episódio ocorrido
em dezembro de 2020, entre o Deputado Fernando Cury e a Deputada Isa Penna.
 
Item 9 - MEMORANDO de autoria da  Deputada Marina Helou, recebido na Comissão em 10/09/2021, com sugestões de pautas e agenda com o propósito de
enriquecer e aprofundar as discussões relativas às temáticas desta Comissão.


