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PROJETO DE LEI Nº 01/2020 
31 DE JANEIRO DE 2020 

 

(Veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que 

tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340, de 07 

de agosto de 2006 ("Lei Maria da Penha"), no âmbito do 

município de Guará/SP. 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

   Art. 1º. Fica vedada a nomeação, no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta, bem como no Poder Legislativo no 

município de Guará, 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: Será considerado para efeito de 

impedimento de nomeação, a condenação com decisão transitada em julgado, até 

o efetivo e comprovado cumprimento da pena. 

 

   Art. 2º. Ficam os órgãos da Administração Pública 

direta e indireta, bem como o Poder Legislativo, responsáveis por acompanhar e 

fiscalizar o cumprimento da presente lei. 

 

   Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 31 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Pedro Paulo Claudino 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

   Esta proposição vem no sentido de diminuir a prática de 

violência contra a mulher, uma vez que os crimes contra as mulheres apesar de  

ter  uma  punição severa,ainda temos índices extremamente elevados no Brasil. E 

toda medida que vem no sentido de contribuir para sua diminuição é grande valia. 

 

   É uma dentre tantas medidas que contribuirão para diminuir 

a violência contra a mulher, precisamos cercar e punir o agressor das mais 

variadas formas possíveis para que ele sinta o peso da  punição penal quanto do 

que poderá perder caso pratique tais crimes. 

 

   O Projeto vem para contribuir e minar uma cultura de 

agressão à mulher. Os dados divulgados pelo "Monitor da Violência" indicam que  

a violência contra a mulher permanece como a mais cruel e evidente manifestação 

da desigualdade de gênero no Brasil. 

 

   O Brasil ainda é considerado um dos países mais violentos 

do mundo para as mulheres. Estudo divulgado em novembro de 2018 pelo 

UNODC (Escritório das Nações Unidas para Crime e Drogas) mostra que a taxa 

de homicídios femininos global foi de 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres em 

2017. No Brasil, segundo os dados divulgados hoje relativos a 2018, a taxa é de 4 

mulheres mortas para cada grupo de 100 mil mulheres, ou seja, 74% superior à 

média mundial. Desta forma, todas as medidas que contribuam para diminuir a 

violência contra a mulher e mudar este cenário brasileiro faz-se  necessário. 

 

   Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres pares 

para a aprovação da matéria. 

 

   Câmara Municipal de Guará/SP, 31 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Pedro Paulo Claudino 

Vereador 

 

 

 


