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PROJETO DE LEI N° 0t55 /2021 

Fica instituída a "Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram 
História" no Município. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE- GO APROVA: 

Art. 10  - Fica instituída a "Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram 
História", a ser uma campanha realizada anualmente na segunda semana do 
mês de março nas Escolas, Postos de Saúde, Hospitais, Prefeitura Municipal, 
Câmara Municipal e demais Órgãos Públicos, do Município. 

Art. 20  - Serão homenageadas as mulheres que de alguma forma contribuíram 
e fizeram história em nossa cidade, cada uma em seu seguimento. 

Art. 30 - Fica a critério de cada seguimento escolher as homenageadas e 
desenvolver o projeto. 

Parágrafo único. Durante a semana comemorativa referida no caput, 

serão promovidas ações de informação e conscientização acerca da temática, 
em especial por meio de atividades voltadas ao público feminino, a fim de 
contribuir para a conscientização e sensibilização desse público com a história 
de sucesso de mulheres que "fizeram história em nossa cidade" e com o 
desenvolvimento de práticas de liderança. 

Art. 40- Revogada as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na 
data da publicação. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, aos 
18 dias do mês de março de 2021. 

'Marussa Boldrin 
Vereadora - MDB 
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JUSTIFICATIVA 

Este Projeto de Lei pretende instituir campanha comemorativa, nos órgão 

públicos de nossa cidade, para informar a comunidade a respeito das mulheres 

que ocuparam lugar de destaque na história do município. Propõe-se que a 

referida campanha seja realizada anualmente, na segunda semana do mês de 

março, coincidindo, portanto, com o dia 8 de março, data de comemoração do 

Dia Internacional da Mulher. Para além de conscientizar a respeito da temática, 

a semana que se pretende instituir, promoverá ações práticas como palestras, 

rodas de conversas, exposições, atividades lúdicas, peças teatrais, entre 

outras, para fomentar nas alunas possibilidade de elas mesmas se tornarem 

cientistas ou lideranças políticas; e nos meninos, o respeito e a admiração por 

mais mulheres. As mulheres têm baixa representação por conta de preconceito 

social e econômico e pelo desencorajamento quanto ao lugar que devem 

ocupar. Contrariando a falaciosa cultura machista que sustenta que as 

mulheres não devem estudar ou liderar, propomos com essa iniciativa que mais 

mulheres entendam que podem acessar a uma múltiplas carreiras. O processo 

de encorajamento, que se dará durante a "Semana de Valorização de Mulheres 

que Fizeram História" por meio de exemplos concretos de sucesso tende a 

fortalecer e ressignificar a identidade do que foi, é e, sobretudo do que pode vir 

a ser mulher. Além do impacto a ser gerado, objetivamos, da mesma maneira, 

educar os meninos por meio da conscientização quanto à existência de 

mulheres fortes e de destaque, gerando mais respeito, empatia e 

desconstruindo a cultura de violência contra a mulher, que está fortemente 

arraigada no cotidiano dos arranjos sociais, e que por vezes sobrepujam um 

gênero sobre o outro. Dessa forma, entendemos que nosso projeto contribua 

para a experimentação concreta da igualdade de gênero, tão necessária em 

tempos nos quais mulheres seguem sendo recebendo menores salários, por 

mesmo desempenho de função, e no quais as taxas de feminicídio crescem 

vertiginosamente. A proposição pretende dar maior concretude e nível de 
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especificidade ao que já está estabelecido no art. 80,  IX, da Lei n° 11.340, de 7 

de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que determina "IX - o destaque, nos 

currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos 

aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema 

da violência doméstica e familiar contra a mulher". Se for cedo que o currículo 

já deve contemplar os elementos indicados na Lei Maria da Penha, 

entendemos ser fundamental dar maior amplitude a iniciativa. 

Diante do exposto, solicitamos apoio aos Nobres Pares para a aprovação 

deste Projeto de Lei. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO 

DE GOIÁS, aos 18 dias do mês de março de 2021. 

'Marussa Boldrin 
Vereadora - MDB 


