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PROJETO DE LEI 
Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas 
com fibromialgia nos locais que especifica e dé outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei 
Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° - Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas 
concessionárias de serviços públicos e empresas privadas localizadas 
no Município de Bauru obrigadas a dispensar, durante todo o horário 
de expediente, atendimento preferencial ás pessoas com fibromialgia . 

Parágrafo único - Os descritos no caput deste artigo, do setor público ou privado, 
deverão incluir as pessoas com fibromialgia nas filas de atendimento 
preferencial já destinadas aos idosos, gestantes e pessoas com 
deficiência. 

Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 4° -

A identificação dos beneficiários se dará por meio de cartão expedido, 
gratuitamente, pelo município. 

O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que 
couber, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de s ublicação. 

Bauru, 18 de março de 2019 . 



• 
~tÚnO.m~ 1~;0J,jfl.~-

Praça D. Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 
' SAO PAULO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A fibromialgia é uma síndrome que causa muita dor e sofrimento. O 
principal sintoma é dor musculoesquelética difusa e crônica. No entanto, o paciente 
com fibromialgia pode apresentar diversas outras alterações, como fadiga, distúrbios 
do sono, rigidez matinal, parestesias de extremidades, sensação subjetiva de 
edema e distúrbios cognitivos. Em face disso, os especialistas recomendam atenção 
multiprofissional para o tratamento da sfndrome 

Todos os sintomas são causa de incapacidades e alterações na 
qualidade de vida. Os avanços cientificas identificaram anomalias psicológicas e 

• sociais na fibromialgia, mas não se determinou ainda a sua etiologia, apesar de ser 
um problema clinico e socialmente importante. 

• 

Com o objetivo de contribuir para que seja assegurado às pessoas 
acometidas pela fibromialgia o atendimento prioritário em empresas públicas ou 
privadas, o presente Projeto é apresentado para apreciaç'ão. Cabe salientar que 
este Projeto de Lei é fruto do pleito de várias pessoas que sofrem frequentemente 
com os sintomas desta síndrome e que, para a maioria delas, em tempos de crise 
aguda, qualquer atividade, por mais simples que seja, se torna um grande 
transtorno. 

Pelo exposto, contamos com 
aprovação do projeto de lei ora apresentada. 

Bauru, 18 de março de 2019 . 

de nossos pares para a 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~"~-

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presciente 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

hamento do processo à Consultoria 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 19 de março de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da missão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme 
solicitação. 
Bauru, _>t.--1.l"'-ll!' 

Atendido o espacho supra. Segue o Processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, :\,5 de março de 201 

u~ ~i+<J-~yW 
RONALDO !fÕsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Senhor Presidente 

De acordo com o Artigo 106-A, da 
Resolução nº 263/90, solicito carga de 30 
dias, improrrogáveis, do Processo nº 
050/19, de minha aut 

Em, 19 de março 

FÁBIO SARTOR ANFRINATO 
Vereador 
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Proc. nº 50/2019 
Emenda nº 1 

EMENDA SUPRESSIVA 

Suprima-se o Art. 2° do Projeto de Lei, processado sob nº 050/19, 
que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais 
que especifica e dá outras providências, renumerando-se os demais artigos. 

Bauru, 19 de março de 2019 . 

FÁBIO SARTORI MAN RINATO 
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Processo nº 050/19, de 18/03/2019. 
Autor: Vereador Fábio Sartori Manfrinato 

• Senhor Presidente. 

• 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do nobre Vereador Fábio Sartori Manfrinato -
PP, que "dispõe sobre o atendimento preferencial à pessoas com fibromialgia nos 
locais que especifica e dá outras providências" Em apertada síntese este é o 
conteúdo do projeto a ser analisado por esta Consultoria Jurídica. 

A matéria de que trata esta proposta legislativa é de inegável importância, frente a 
fibromialgia ser doença considerada crônica pela Organização Mundial de Saúde. 
Entrementes, esta Consultoria Jurídica é forçada, por imposição legal, a alocar este 
Projeto de Lei no rol da inconstitucionalidade. 

Neste norte de plano, aponta-se que a inconstitucionalidade se centra na 
competência legislativa originária que neste - e noutros casos - pertence ao Poder 
Executivo Municipal, o que afasta a intromissão deste Poder. 

Assim, pautado, a presente iniciativa acarreta violação ao princípio constitucional 
da independência que deve prevalecer entre os Poderes da República. 1 Eis que, 
pertence ao Chefe do Executivo, de modo único e exclusivo, iniciar os atos 
inseridos neste Projeto de Lei, evidenciando a ilegitimidade e a interferência. 

Melhor demonstrando os elementos que arrimam o entendimento desta Consultoria 
Jurídica, as decisões emanadas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: 

[ ... ) ao executivo haverá de caber sempre o exercício de atos 
que impliquem no gerir as atividades municipais. Terá 
também, evidentemente, a iniciativa das leis que lhe propiciem 
a boa execução dos trabalhos que lhe são atribuídos. Quando 
a Câmara Municipal, o órgão meramente legislativo, pretende 
intervir na forma pela qual se dará este gerenciamento está a 
usurpar funções que são de incumbência do prefeito. (ADls nº 
53.584; 53.583; 43.091 e 38.977) 

1 Art. 2° da Constituição Federal de 1988; Art. 5° da Constituição do Estado de São Paulo de 1989. 
1 
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Assim, assevera a Corte de Justiça Paulista: 

[ ... ] descabe ao legislador municipal estabelecer qualquer 
regra relativa ao desempenho e atribuições de órgão da 
administração, ferindo-lhe a faculdade de se autodeterminar 
ou a sua autonomia, porque isso representa usurpação da 
competência normativa. (ADI nº 102.572.0/3 - Bauru) 

Concluindo, os Nobres Desembargadores pontificam: 

Destarte, não pode o Poder Legislativo, ( ... ) vincular órgão ou 
entidades da administração pública, criando-lhes atribuições, 
funções e encargos, o que implica em intervir nas atividades 
e providências da Chefia do Poder Executivo, a quem cabe 
gerir as atividades municipais que, mediante o seu poder 
discricionário, poderá avaliar a conveniência e oportunidade 
administrativa para dar início ao processo legislativo. 
(ADI n°154.413-0/4 - Bauru) 

Ao encontro destes decisórios vem Hely Lopes Meirelles2: 

[ ... ] a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos 
casos particulares ocorrentes. Daí não se permite à Câmara 
intervir diretamente e concretamente nas atividades 
reservadas ao Executivo, e tais são todas as que pedem 
provisões administrativas especiais, manifestadas em ordem, 
proibições, concessões, perm1ssoes, nomeações, 
pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou 
escritos com interessados, contratos, realizações materiais da 
administração, e tudo o mais que se traduzir em atos ou 
medidas de execução governamental. Atuando através das 
leis que elaborar e atos legislativos que ditar, a Câmara ditará 
as normas gerais da administração, sem chegar à pratica 
administrativa. 

Outro que pavimenta o entendimento desta Consultoria Jurídica é José Afonso da 
Silva:3 

A função legislativa consiste na edição de regras gerais, 
abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, 
denominadas 'lei'. A função executiva resolve os problemas 
concretos e individualizados, de acordo com as leis; não se 
limita à simples execução das leis, como às vezes se diz; 

2 in, Direito Municipal Brasileiro, 5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1888, p. 445 
3 ln, Comentário contextual á Constituição, Malheiros, 2005, p. 43. 

2 
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comporta prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos 
jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal. Por isso 
é cabível dizer que a função executiva se distingue em função 
de governo, com atribuições políticas, co-legislativas e de 
decisão, [ ... ] 

Da forma como se apresenta, o quando exarado neste Projeto de Lei vem a romper 
com o princípio da competência exclusiva em legislar sobre questões de ordem 
puramente administrativa. 

Prosseguindo, o vício de iniciativa presente nesta propositura legislativa conduz, 
conforme entendimento de José Joaquim Gomes Canotilho4 a inconstitucionalidade 
formal: 

A desconformidade dos atos normativos com o parâmetro 
constitucional dá origem ao vício de inconstitucionalidade. 
Esse vício será formal quando incidir sobre o ato normativo 
enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo 
em conta apenas a forma de sua exteriorização. Na hipótese 
de inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus 
pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua 
forma final. Os vícios formais são, consequentemente, vícios 
do ato, enquanto os vícios materiais são vícios das 
disposições, constantes do ato. Daqui se conclui que, 
havendo um vício formal, em regra fica afetado o texto em sua 
integralidade, pois o ato é considerado formalmente como 
uma unidade. 

Assim, possui o Poder Executivo uma cláusula de reserva inserida na prerrogativa 
de legislar exclusivamente e sem interferência em questões que lhe são próprias, 
sob pena de ser declarado inconstitucional o ato legislativo. Neste sentido é o 
acórdão do eminente Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal (STF), 
a saber: 

O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de 
positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder 
sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de 
gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica 
hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo 
eventualmente editado. (ADI 1.391-2/SP) 

Vindo ao encontro do quanto demonstrado, a Prefeitura Municipal de Bauru, em 
ação Direta de Inconstitucionalidade, conseguiu obstar os efeitos de lei originária 
deste Legislativo, pela afronta a cláusula de reserva de competência 

4 ln, Direito Constitucional, 5 ed., Coimbra: Almedina, 1992, p.1024 
3 
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Convém lembrar que as regras de fixação para desencadear 
o processo legislativo têm como corolário o princípio da 
separação de poderes. É ele que organiza, inclusive, o inter
relacionamento do Executivo e do Legislativo das várias 
pessoas políticas. Como leciona Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho: 'o aspecto fundamental da iniciativa reservada está em 
resguardar o seu titular a decisão de propor direito novo em 
matérias confiadas à sua especial atenção, ou de seu 
interesse preponderante.' E o processo legislativo fixado na 
Constituição da República, sem azo a controvérsia, é cogente 
para todos os entes federativos. (ADI nº 151.482-0/3) 

Com o apresentado tem-se que este Projeto de Lei, ao instituir as obrigações 
estampadas em seus artigos, dispôs, em tese, de típico ato de organização da 
Municipalidade, por conseguinte, de competência exclusiva do Prefeito, haja vista, 
na qualidade de Administrador-Chefe do Município, possui como atribuições 
principais o planejamento, organização e direção de serviços e obras da 
Municipalidade, logo, possui poderes de comando, de coordenação e de controle 
de todos os empreendimentos da Prefeitura.5 

Verifica-se, de plano, a total subsunção dos julgados colacionados ao caso em 
questão, defluindo-se nitidamente o vício de iniciativa, culminando na 
inconstitucionalidade formal que por sua vez macula o presente Projeto de Lei em 
tela. Eis que, não é dado ao Poder Legislativo imiscuir-se nas prerrogativas e 
competências privativas do Poder Executivo, sob pena de quebra do Princípio da 
Separação de Poderes albergado pelas Constituições Federal e Bandeirante e no 
artigo 3° da Lei Orgânica do Município de Bauru. 

Pelo exposto a Vossa Excelência, conclui esta Consultoria Jurídica que o Projeto 
de Lei, sob nº 050/19 apresenta elemento de inconstitucionalidade formal, por 
conter vício de iniciativa, por afrontar diretamente a competência exclusiva que 
detém o Poder Executivo e por romper com o princípio da harmonia dos Poderes 
estampado nos Textos Constitucional Federal e Paulista, o que impossibilita a sua 
normal tramitação perante esta Colenda Casa. 

É o parecer. 

s Hely Lopes Meirelles, Hely Lope LDireito Municipal Brasileiro, 1 O ed. São Paulo: Malheiros, p. 
575, apud ADI nº 117.808.0/6 T J-St') 

4 
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Senhor Presidente da 
Comissao de Justiça, Legislaçao e Redação 

Com base no § 1 º-A do Artigo 36 da Resoluçao nº 263/90 
(Regimento Interno), solicitamos a prorrogaçao do prazo 
regimental para elaboraçao do parecer por mais seis dias 
úteis. 

omissao de Justiça, Legislação e Redaçao 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Defiro o prazo de seis dias úteis para que o Senhor Relator 
apresente o seu parecer à matéria. Entregar o processo ao 
Vereador através de do livro de carga. 

Bauru, 03 de abri de 2019 . 

ALEXSSANDR SlJSSOLA 
Presidente da missão de Justiça, Legislaçao e Redaçao 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

Em que pese o parecer do Consultor Jurídico desta Casa, às 

folhas 08 a 11, considerando a emenda apresentada pelo autor às folhas 07, 

entendo que a presente matéria, com a referida emenda, é legal e constitucional, 

nada obstando sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

08 de abril de 2019. ' 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade do projeto e da emenda às folhas 07. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

MARCOS ANT'elllQ 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

09 de abril de 2019 . 

OBUSSOLA 

Pr 

AVIDA SILVA 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: • 
Em fJ de o.kv.:0 de 2019 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, a normal tramitação do Projeto e da Emenda às folhas 07. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
10 de fevereir de 2019. 

MILTONCÉSA 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação por esta Casa do Projeto e da 

Emenda às folhas 07. 

Relator 

LUIZ 
Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
10 de fevereiro de 2019. 

NTO 

/CHIARA RANI 
Membro 

O\ Yv (/v 

ROO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

presente processo o Vereador 

de 2019 . 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
17 de abril de 2019 . 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
. PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
17 de abril de 2019 . 

Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto e da 

Emenda de folhas 07, em Primeira Discussão, 

em Sessão Ordinária realizada no dia 29 de 

abril de 2019, incluir o mesmo na Pauta em 

Segunda Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 30 de abril de 2019 . 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre o atendimento preferencial às 
pessoas com fibromialgia nos locais que 
especifica e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art.1°- Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas 
concessionárias de serviços públicos e empresas privadas 
localizadas no Município de Bauru obrigadas a dispensar, durante 
todo o horário de expediente, atendimento preferencial às pessoas 
com fibromialgia. 

Parágrafo único - Os descritos no caput deste artigo, do setor público ou privado, 
deverão incluir as pessoas com fibromialgia nas filas de 
atendimento preferencial já destinadas aos idosos, gestantes e 
pessoas com deficiência. 

Art. 2° -

Art. 3° -

Membro 

O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que 
couber, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua 
publicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 30 de abril de 2019 . 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Pres ente 

Membro 

~daPaula .. 
Dl*le Oliáal de Bllllv. 
Dia ô'l f<I) 1..U,ãsla. g:f-

~tt~~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 06 de 

maio de 2019, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 07 de maio de 2019. 

JOSÉ RO 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 07 de maio de 2019. 

~bv-~ 
RONALDO JosÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7322 
De 07 de maio de 2019 

Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas 
com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas 
concessionárias de serviços públicos e empresas privadas localizadas 
no Município de Bauru obrigadas a dispensar, durante todo o horário 
de expediente, atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. 

Parágrafo único - Os descritos no "caput" deste artigo, do setor público ou privado, 
deverão incluir as pessoas com fibromialgia nas filas de atendimento 
preferencial já destinadas aos idosos, gestantes e pessoas com 
deficiência. 

Art. 2° 

Art. 3° 

O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que 
couber, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 07 de maio de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~fui-~ 
RONALDO JÓSé SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇIRAÇÃO DE 
Si\O PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 58119 

Bauru, 07 de maio de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em 
Sessão Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 06 de maio de 2019: 

Autógrafo nº 
7317 

7318 

7319 

7320 

7321 

7322 

7323 

7324 

Decreto nº 
1823 

1824 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria desse Executivo, que dispõe sobre o licenciamento de Infraestrutura 
de Suporte de Estação de Rádio Base - ERB no Município de Bauru e dá outras 
providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento do Município, exercício 2019, na Gamara Municipal, promovendo 
ajuste contábil referente a Serviços de Tecnologia da lnformaçao e 
Comunicaçao; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de 
terreno á Empresa AGROPASTORIL DOS POÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de 
terreno á Empresa AKITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLETORES LTDA; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a utilizaçao de métodos naturais 
de combate á dengue e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o atendimento preferencial ás 
pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que veda nomeaçao para Cargos em Comissão de 
pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11340, de 07 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), no âmbito do Municipio de Bauru; 
de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
VÔLEI BAURU. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da Gamara, que retifica a descrição da Rua NADIR 
MARTINELLI e revoga o Decreto nº 663, de 14 de março de 2000: 
de autoria do Vereador Reger Barude, que dá denominação de Rua ALBERTO 
AYUB a uma via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

~----------------,,// ' 
__ J_ 

1 J 
' 
\ 

\ 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

INSSEGALLA 

Oficio .:J Protocolo P /\1 Lf 
pég. 5 ~ V no dia ..E::i.J. OS f ~ 

DIEGOMA~~SHIRO 
Chefe do Serv· de Proced!n1entos islatfvos 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 171119 
P. 70.117/19 

Senhor Presidente, 

Atencios s Saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de .\polo Leglsladvo 

3 o MAHl 2019 
' 

~NTRACI\ 
Hora 19ºvtS_(a) 11 

Bauru, 24 de maio de 2.019. 

i nº 7.218/19 que "Dispõe sobre o 
ca e dá outras providências". 
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P. 70.117/19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.218, DE 24 DE MAIO DE 2.019 
Dispõe sobre o atendimento preferencial às 
pessoas com fibromialgia nos locais que 
especifica e dá outras providências. 

. 1 
=.! 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, noS°tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e 
empresas privadas localizadas no Município de Bauru obrigadas a dispensar, durante todo o horário 
de expediente, atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. 

Parágrafo único. Os descritos no "caput" deste artigo, do setor público ou privado, deverão incluir as pessoas com 
fibromialgia nas filas de atendimento preferencial já destinadas aos idosos, gestantes e pessoas com 
deficiência. 

Art. 2° O Chefe do Poder Executivo regulamentará a esente ei, no que couber, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados de sua pub:.;l~· -.---

Art. 3° Esta Lei entra e 

Bauru, 24 d maio de 2.019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

AN PINHEIRO 
EPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

.... llOOl!ltoOlldlll•t

.~ 1 os,~'-º-'-
•~lAflll-. 

Cumpr.!das as cx:lgónclas legais 
=~c~m1n~a·se o presente processo 

A 
. crviço de Microfilmagem e 

rqu1vo . 

Bauru ... 2..f. . ... ~_qJ ..... ~.3. 
Diretoria de leglslatlvo 
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