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PROJETO DE LEI 

Veda nomeação para Cargos em Comissão de 

pessoas que tenham sido condenadas pela Lei 

Federal n• 11340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria 

da Penha), no âmbito do Municlpio de Bauru. 

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

Art. 1° Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta, bem como no Poder Legislativo no Município de Bauru, para 
todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de 
pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei 
Federal nº 11340, de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. 

Parágrafo único - Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em 
julgado, até o comprovado cumprimento da pena. 

Art. 2° Ficam os órgãos da Administração Pública direta e indireta, bem como 
do Poder Legislativo, responsáveis por acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento da presente Lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 15 de abril de 2019. 

. \ 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!}RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Os dados divulgados pelo Monitor da Violência, em março de 2019, 
indicam que a violência contra a mulher permanece como a mais cruel e evidente 
manifestação da desigualdade de gênero no Brasil. A sociedade, cada vez mais 
entregue à hipocrisia política e populista daqueles que estimulam a violência como 
resposta pública ao medo e ao crime, ignora que não há lugar seguro para as 
mulheres no pais. Não há separação entre espaço público e privado para elas - a 
morte está à espreita dentro das casas, no transporte público, nas ruas e nos 
espaços de educação e lazer. A violência compõe um cotidiano perverso sustentado 
por relações sociais profundamente machistas. 

Nos últimos 15 anos, a violência contra a mulher passou a fazer parte 
do debate público como prática que não deve ser tolerada ou legitimada. Neste 
período, o arcabouço legal com foco no enfrentamento aos diferentes tipos de 
violência contra a mulher foi se consolidando, a exemplo da Lei Maria da Penha em 
2006, da mudança na lei de estupro em 2009, da lei do feminicídio em 2015, e da 
mais recentemente lei de importunação sexual de 2018. 

Se os avanços legislativos são uma grande conquista dos movimentos 
de mulheres, as políticas públicas implementadas para garantir seu cumprimento 
ainda se mostram frágeis. Não à toa, uma média de 4 mil mulheres foram 
assassinadas todos os anos na última década. Permanece o enorme desafio em 
garantir que as mulheres em situação de violência de fato tenham acesso à Justiça. 

Bauru, 15 de abril de 2019 . 

ALEXSSAN ~O BUSSOLA 

SERVl.ÇO DE PROCEDIMENTOS LEGlSIATIVOS 
Encaminhar às Comissões de: 

"IU!!h-~o -~~~~ 

---

s Segalla 
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Praça D. Pedro li, 1-50-Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

ALEXSSA~~O BUSSOLA 

P~ente 

de 2019. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria 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 

16 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 da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

BENEDIT 
Relator 

O DAVI DA SILVA 

Sala de Reuniões, em 

16 de abril de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Pres1 

Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50-Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em .i:f-de ~ de 2019. 

~ 
YA SCIMENTO 

ente 
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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, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade . 
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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 sua normal tramitação por esta Casa. 

Relator 

LUIZC 
Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
17 de abril de 2019. 

YA~~ \SM~r:Lente 

Cif\,(71. Ç\ YV·ltv~ 
CHIARA RA ERI BASSETTO 
Membro 

ICARDO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA 

E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

~ÔS\ç\~~k . 
Em~4 de ,A.,-kJL.,, de 2019. 

ALEXSSAN BUSSOLA 
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÃO DE 
SJ\O PAULO 

Analisando o presente Projeto de Lei, na esfera desta 

Comissão, nada encontramos que impeça sua normal tramitação por esta Casa de 

Leis. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio 

Plenário a soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
24 de abril de 2019 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

PARECER FINAL 

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação 

Participativa, hoje reunida, acata o parecer exarado pelo nobre Relator da matéria, 

tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação 
por esta Casa. 

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

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
24 de abril de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presi ente 

----. 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Determino a alteração da Autoria do presente 
Projeto de Decreto Legislativo, inclusive com 
retificação da Etiqueta, considerando que a 
Vereadora Yasmim Nascimento o subscreveu 
como autora nesta data. 
Bauru, 23 de abril de 2019 . 

C!}RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto 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 . 

JOSE 

Presidente 

Pubficaç.lo da Pauta no 
Diário Oficial de Bauru 
Dia rjj_; cr; _}-;{\ ás fls.1 ()+ 
DIRETORIA D~ LEGISlATIVO 
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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 . 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 07 de maio de 2019. 

~~~~ 
RONALDO J6°SÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7323 
De 07 de maio de 2019 

Veda nomeação 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 Municfpio de Bauru. 

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

Art. 1° Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta, bem como no Poder Legislativo no Municfpio de Bauru, para 
todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de 
pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei 
Federal nº 11340, de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. 

Parágrafo único - Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em 
julgado, até o comprovado cumprimento da pena. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Ficam os órgãos da Administração Pública direta e indireta, bem como 
do Poder Legislativo, responsáveis por acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento da presente Lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 07 de maio de 2019. 

JO ÉR 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~l'l1:1k~ 
RONALDO JOsf: 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 CÇIRAÇÂO DE 

SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 58/19 

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 
Sessao 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 Municlpio de Bauru e dá outras 
providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento do Município, exercício 2019, na camara Municipal, promovendo 
ajuste contábil referente a Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de 
terreno à EmpresaAGROPASTORIL DOS POÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de 
terreno à EmpresaAKITEC INDÚSTRIA E COMÉ:RCIO DE COLETORES LTDA; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a utilização de métodos naturais 
de combate à dengue e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o atendimento preferencial às 
pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que veda nomeação 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 àmbito do Município 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 Càmara, que retifica a descrição da Rua NADIR 
MARTINELU e revoga o Decreto nº 663, de 14 de março de 2000: 
de autoria do Vereador Reger Barude, que dá denominaçao 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. 

---~-----
/ --·-
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\ 
\ 
' 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

'4'o~l-IJ~..JProtocolo•--l1:..L::i::l..... l 
pág,-...;;;.,;:::.....:, __ .no dia .E3..J. 05t.J:Z. 
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PREFEITURA MUNI 

OF. EXE N' 161/19 
P. 70.115/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 2 l de maio de 2.019 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência Lei n' 7.214/ 9 que "Veda nomeação para 
Cargos em Comissão de pessoas que tenham sido condenadas pe Lei Federal n' l .340, de 07 de agosto de 2.006 
(Lei Maria da Penha), no âmbito do Município d~ejjlllblftt'':"-/"--

Atenciosas Sau ções, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 70.115/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.214, DE 21 DE MAIO DE 2.019 
Veda nomeação para Cargos em Comissão de 
pessoas que tenham sido condenadas pela Lei 
Federai nº 11.340, de 07 de agosto de 2.006 
(Lei Maria da Penha), no âmbito do 
Município de Bauru. 

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: 

Ar!. Iº Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como no 
Poder Legislativo no Município de Bauru, para todos os cargos em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na 
Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2.006 (Lei Maria da Penha) . 

Parágrafo único. Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado, até o comprovado 
cumprimento da pena. 

Art.2° Ficam os órgãos da Administração Pública · eta e in reta, bem como do Poder Legislativo, 
responsáveis por acompanhar e fiscalizar o umprime 

Art. 3º Esta Lei entra e 

Bauru, 21 maio de 2.019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

c 

PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Pllblo llO Dl*lo0fid!4 de llsllll 
~~~1-'°_..1_ 

Cumpridas as exlgônclas Jogai~ 
encamin~a-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
ArQulvo. 

Bauru Q.~ .... J ·-~-L.1 .. ;J. 
1 


