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GABINETE DO VEREADOR

PROJETO DE LEI N° 050 DE 06 DE MAIO DE 2021

"Veda a nomeagao pela Administragao 
Publica Direta e Indireta de Cajamar, de 

pessoas
11340, de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria 

da Pen ha"

condenadas pela Lei Federal n°

Art. 1°. Fica vedada a nomeagao, no ambito da Administragao
efetivos e em comissao, de 

condigoes previstas na Lei Federal
Publica Direta e Indireta, para todos os cargos 
pessoas que tiverem sido condenadas 
n° 11.340 de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha.

nas

Paragrafo unico. Inicia-se essa vedagao com a condenagao 
decisao transitada em julgado e estende-se ate o comprovado cumprimento

da pena.
em

Esta Lei entra em vigencia na data de sua publicagao.Art. 2°.

Art. 3°. Revogam-se as disposigoes em contrario.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de maio de 2.021.
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GABINETE DO VEREADOR

JUSTIFICATIVA

A presente proposigao tem como objetivo vedar a nomeagao para 
cargos em comissao de pessoas que tenham sido condenadas pelas Le,s 
Maria da Penha no ambito dos Poderes Executivo e Legislative municipal.

Esta proposta e uma forma dos poderes legislative e executivo nao se 
portarem alheios aos crescentes indices de violencia domestica e famdiar 
contra a mulher. Trata-se de urn passo importante para proteger a probidade
administrativa e a moralidade no exercicio das fun5oes pul^'<r®®rj riomAStica e 

A Lei Maria da Penha regulamentou os casos de violencia domestica
familiar praticada contra a mulher. De acordo com os arbgos 5 * 7 ■ *idenoa 
contra a mulher e qualquer conduta, agao ou omissao de discr minagao, 
aqressao ou coergao que cause danos, morte, constrangimento, limitagao 
sofrimento fisico, sexual, moral, psicologico, social, politico, economico ou 
nerda patrimonial A Lei tem esse nome em homenagem a farmaceutic
cearense Maria da Penha Maia Fernandes. Ela foi casada Por ^nos U 
professor que tentou mata-la duas vezes: a pnmeira, com urn tiro, a deixou 
oarapleqica Depois de quatro meses hospitahzada, Maria voltou para casa e o 
aq esso tentou assassL-la de novo, com choques eletricos e afogamento^ 

Maria entao pegou os tres filhos, saiu de casa e denuncou o mando. E 
durante 19 anos bateu em portas de delegacies, foruns e tribunals na 
esperanga de levar o agressor a julgamento, sem nenhum fucesso^^ Com 

ONG carioca, o caso chegou aos tribunals mternaciona s
Direitos Humanos da OEA condenou o Estado

violencia contra a 
objetivo de inibir

ajuda de uma
Comissao Interamericana de
brasileiro por negligencia, omissao e tolerancia com a v 
mulher. O pais foi obrigado a char politicas publicas com o
*“*tiP° 1 ™u«a, a, possibilidades ,d. pr.oisam,

implementadas para que direitos e protegao alcancem as 
Julqamos que merece atengao nossa intengao, no mandate, de Promoter 
ampto e continuado debate sobre medidas de protegao e valor,zagao das 
mulheres brasileiras, resguardando-as e livrando-as de situagoes de opressao,
empoderando as mulheres em todos os mveis. . rpnnHiA ia e

A violencia contra mulher e uma mazela e devemos repudia la e
adotar medidas administrativas, politicas e legais que ampliem condigoes de 

protegao e que dissuadam a violencia em todos os niveis.
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Estado de Sao Paulo

CONTROLE DE PROTOCOLO

Os protocolos dos Projetos de Lei n°s. 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 55/2021 
foram enviados pelo WhatsApp.

Cajamar, 17 de maio de 2021

SECRETARIA

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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Oflcio n° 98 - GP

Cajamar, 19 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interno, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 47/2021; 48/2021; 49/2021; 50/2021; 51/2021; 53/2021; 54/2021 e 
55/2021.

Sem outro motivo, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.

.'7

itflGUESSAULO ANDE
Presiderv

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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