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PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a obrtgaloriedade de afixação, no ambito 

do Municlpio de Bauru, de avisos com o número do 

Disque Denúncia da Violência Contra a Mulher 

{Disque 180). 

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

Art. 1° Fica obrigatória, no âmbito do Município de Bauru, a divulgação do 
serviço Disque Denúncia da Violência Contra a Mulher, nos seguintes 
estabelecimentos: 
1 - Hotéis, pensões, motéis, pousadas e outros que prestem 

serviços de hospedagem; 
li - Bares, restaurantes, lanchonetes e similares; 
Ili - Casas noturnas de qualquer natureza; 
IV - Clubes sociais e associações recreativas ou desportivas, que 

promovam eventos com entrada paga; 
V - Agências de viagens e locais de transportes de massa; 
VI - Salões de beleza, academias de dança, ginástica e atividades 

correlatas; 
VII - Postos de serviço autoatendimento, abastecimento de veículos 

e demais locais de acesso público; 
VIII - Prédios comerciais e ocupados por órgãos e serviços públicos. 

Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata esta Lei deve ser estendida aos 
vefcufos em geral destinados ao transporte coletivo municipaf. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica assegurada ao cidadão a publicidade do número de telefone do 
disque denúncia de violência contra a mulher por meio de placa 
informativa, afixadas em locais de fácil acesso, de visualização nítida, 
fácil leitura e que permitam aos usuários dos estabelecimentos a 
compreensão do seu significado. 

Os estabelecimentos especificados nesta Lei deverão afixar placas 
contendo o seguinte teor: 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: DENUNCIE 
DISQUE 180 
CENTRAL DE ATENDIMENTO A MULHER 

O descumprimento da obrigação contida nesta Lei sujeitará o 
estabelecimento infrator às seguintes penalidades: 
1 - Advertência; 
li - Multa no valor e 1 (um) salário mínimo por infração, dobrada a 

cada reincidência. 
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Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Os estabelecimentos especificados no Art. 1°, para se adaptarem às 
determinações desta Lei, terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da sua publicação. 

As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

No Brasil, a taxa de feminicidio é de 4,8 para 100 mil mulheres, a 
quinta maior no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Em 2015, o Mapa da Violência sobre homicídios entre o público feminino revelou 
que, de 2003 a 2013, o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, 
passando de 1.864 para 2.875. 

Na mesma década, foi registrado um aumento de 190,9% na 
vitimização de negras, índice que resulta da relação entre as taxas de mortalidade 
branca e negra. Para o mesmo período, a quantidade anual de homicídios de 
mulheres brancas caiu 9,8, saindo de 1.747 em 2033 para 1.576 em 2013. Do total 
de feminicídios registrados em 2013, 33,2% dos homicidas eram parceiros ou 
parceiras das vítimas. 

Feminicídios são assassinatos cruéis e marcados por impossibilidade 
de defesa da vítima, torturas, mutilações e degradação do corpo e da memória. 

Em Bauru, através de diálogos desenvolvidos com mulheres das mais 
diferentes faixas etárias, ficou evidenciada a falta de informação sobre os meios de 
denúncia em caso de violência contra a mulher. Por isso, é salutar que o Disque 180 
esteja explicitado nos mais diversos estabelecimentos comerciais da cidade. 

Diante do exposto, solicitamos o apoio dos pares para a aprovação 
deste Projeto de Lei. 

Bauru, 12 de agosto de 2019. 
' 

R YA 

--···-··----------
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

1 ~ Em jQ__ de -~:.-=,..;1--'----='"-"----- de 2019. 

RO BUSSOLA 

dente 
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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. 

AVIDA SILVA 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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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. 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

13 de agosto de 2019. 

J--:--.J,t,f-._.l-1--t:f'.~LEXSSAND BUSSOLA 
Presi nte 

BENEDIT 
Membro 

CQRAÇÃO OE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em J'tde ~ de 2019. 

~ 
YAS SCIMENTO 

dente 
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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. 

Sala das Reuniões, em 
14 de agosto de 2019. 

Relator 
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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 . 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
14 de agosto de 2019. 

/2 

ASC MENTO 

RICARDO PELISSARO LOQUETE ALEXSS ORO BUSSOLA 
Relator Membro 

, 

, ~:~CJ)ww}t; 
NIERI BASSETTO LUIZCA 

Membro 
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA 

E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Pre idente 
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

PARECER 00 RELATOR 

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 
21 de agosto de 2019 . 

ij 
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CQRAÇÃO 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. 

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

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
21 de ag fto de 2019 . 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Pres ente 
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VEREADOR 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA 
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA 
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO 
04 - FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
05 - FRANCISCO CARLOS DE GÓES 
06 - JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 

07 - LUIZ CARLOS BASTAZINI 
08 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA 
09 - MANOEL AFONSO LOSILA 
10 -MARCOS ANTONIO DE SOUZA 
11 - MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN 
12 - NATALINO DAVI DA SILVA 

13 - RICARDO PELISSARO LOQUETE 

14 - ROGER BARUDE 
15 - SÉRGIO BRUM 
16 - TELMA GOBBI 
17 - YASMIM NASCIMENTO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 26 de agosto de 2019, incluir 

o mesmo na Pauta em Segunda Discussão 

para a próxima Sessão. 

Bauru, 27 de agosto de 2019 . 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 

Presidente 

Ptü:açla da flua 119 
llis!oOfâlldeBIIIU. 
Oia.1U,~ i f.J1.~ls. 'J:i 

L'I:{ET'i;RJA DE~~ 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 02 de setembro de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 03 de setembro de 2019. 

JO 
Pr sidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

oficio, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 03 de setembro de 2019. 

~~~~ 
RONALDO ;JOSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÁODE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7363 
De 02 de setembro de 2019 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no ambito 

do Município de Bauru, de avisos com o número do 

Disque Denúncia da Violência Contra a Mulher 

(Disque 180). 

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

Art. 1° Fica obrigatória, no âmbito do Município de Bauru, a divulgação do 
serviço Disque Denúncia da Violência Contra a Mulher, nos seguintes 
estabelecimentos: 
1 - Hotéis, pensões, motéis, pousadas e outros que prestem 

serviços de hospedagem; 
li - Bares, restaurantes, lanchonetes e similares; 
Ili - Casas noturnas de qualquer natureza; 
IV - Clubes sociais e associações recreativas ou desportivas, que 

promovam eventos com entrada paga; 
V - Agências de viagens e locais de transportes de massa; 
VI - Salões de beleza, academias de dança, ginástica e atividades 

correlatas; 
VII - Postos de serviço autoatendimento, abastecimento de veículos 

e demais locais de acesso público; 
VIII - Prédios comerciais e ocupados por órgãos e serviços públicos. 

Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata esta Lei deve ser estendida aos 
veículos em geral destinados ao transporte coletivo municipal. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica assegurada ao cidadão a publicidade do número de telefone do 
disque denúncia de violência contra a mulher por meio de placa 
informativa, afixadas em locais de fácil acesso, de visualização nítida, 
fácil leitura e que permitam aos usuários dos estabelecimentos a 
compreensão do seu significado. 

Os estabelecimentos especificados nesta Lei deverão afixar placas 
contendo o seguinte teor: 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: DENUNCIE 
DISQUE 180 
CENTRAL DE ATENDIMENTO A MULHER 

O descumprimento da obrigação contida nesta Lei sujeitará o 
estabelecimento infrator às seguintes penalidades: 
1 - Advertência; #f, 
li - Multa no valor e 1 (um) salário mínimo por infração, dobrada a 

cada ~aci<fêacia 6 ~ 
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Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Os estabelecimentos especificados no Art. 1°, para se adaptarem às 
determinações desta Lei, terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da sua publicação. 

As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 02 de setembro de 2019 . 

JO ÉR 

Projeto de iniciativa do 
• PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~~ 
RONALDO ÍOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 157/19 

Bauru, 03 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7361 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre o envio de 
informações à Câmara de Vereadores sobre as indicações e os 
requerimentos remetidos ao Poder Executivo Municipal e dá 
outras providências; 

7362 de autoria deste Legislativo, que cria as honrarias "Medalha, Colar 
e Faixa de Mérito do Museu Histórico e Militar de Bauru"; 

7363 de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixação, no âmbito do Municipio de Bauru, de avisos com o 
número do Disque Denúncia da Violência Contra a Mulher (Disque 
180) . 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 



• ' 

• 

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

Of.DAL.SPL.PM. 186/19 

Bauru, 25 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

De acordo com o Parágrafo 1° do Artigo 38 da lei Orgânica do 

Município de Bauru, comunicamos que o prazo para se apor Veto ao Autógrafo nº 

7363 está encerrado, assim, solicitamos a Vossa Excelência que, conforme 

determina o Parágrafo 6° do Artigo citado, providencie a publicação da respectiva 

Lei. 

No aguardo de uma manifestação de Vossa Excelência, 

subscrevemo-nos renovando nossos protestos de consideração. 

JO 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 339/19 
P. 128.394119 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAUW 

Bauru, 24 de setembro de 2.019 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência i Mu ci ai nº 7.255/19 que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de afixação, no âmbito do Município de Ba de avisos om o número do Disque Denúncia da 
Violência Contra a Mulher (Disque 180) . 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.255. DE 24 DE SETEMBRO DE 2.019 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no 
âmbito do Município de Bauru. de avisos com o 
número do Disque Denúncia da Violência Contra 
a Mulher (Disque 180). 

-

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° 

Parágrafo único. 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Fica obrigatória. no âmbito do Município de Bauru, a divulgação do serviço Disque Denúncia da Violência Contra a Mulher, 
nos seguintes estabelecimentos: 

1-
11 • 
Ili -
IV
V
VI
VI!
VIII • 

Hotéis, pensões, motéis, pousadas e outros que prestem serviços de hospedagem; 
Bares, restaurantes, lanchonetes e similares; 
Casas noturnas de qualquer natureza; 
Clubes sociais e associações recreativas ou desportivas, que promovam eventos com entrada paga; 
Agências de viagens e locais de transportes de massa; 
Salões de beleza, academias de dança. ginástica e atividades correlatas; 
Postos de serviço autoatendimento, abastecimento de veículos e demais locais de acesso público; 
Prédios comerciais e ocupados por órgãos e serviços públicos. 

A obrigatoriedade de que trata esta Lei deve ser estendida aos veículos em geraJ destinados ao transporte coletivo municipaJ. 

Fica assegurada ao cidadão a publicidade do número de telefone do disque denúncia de violência contra a mulher por meio de 
placa informativa, afixadas em locais de fácil acesso, de visualização nítida, fácil leitura e que permitam aos usuários dos 
estabelecimentos a compreensão do seu significado. 

Os estabelecimentos especificados nesta Lei deverão afixar placas contendo o seguinte teor: 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER; DENUNCIE 
DISQUE 180 
CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER 

O descwnprimento da obrigação contida nesta Lei sujeitará o estabelecimento infrator às seguintes penalidades: 

l - Advertência; 
JI - Multa no vaJor e 1 (um) salârio mínimo por infração, d 

Os estabelecimentos especificados no Art. !l'...'.Jlllll>-=.ad,'llliilé' 
vinte) dias, a contar da sua publicaç 

Bauru, 24 de se mbro de 2.019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Curoprldas as exigências legals 
einenminha·se o presente processo 
10 Ser•lço de Microfilmagem e 

Arqulvo.:22_ I O J :J 
Bnuru ,,,,u-. .... J ........... .J._ ..... _ 
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