
PROJETO DE LEI N 002 / 2021. 

 

Institui a Semana da Mulher no Município de 

Paraguaçu, e dá outras providências. 

 

Art. 1º - Fica instituída a segunda semana do mês de março com a “Semana da 

Mulher”, que integrará o Calendário Oficial do Município de Paraguaçu. 

 

Art. 2º - Fica autorizada, na referida semana, a realização de eventos em 

comemoração ao “Dia da Mulher”, tais como: 

I – Homenagem às mulheres de destaque em nosso município; 

II – Encontros e fóruns de debates com temas de relevância social, tendo como 

foco central a mulher; 

III – Concursos, eventos musicais, eventos artísticos, oficinas temáticas, cursos e 

afins, visando promover a mulher; 

IV – Outras iniciativas que visem a promoção e valorização da mulher na 

sociedade; 

 

Parágrafo Único: Discussões acerca da convivência familiar, convivência 

comunitária, direitos da mulher, ambiente de trabalho, assédio sexual e moral, 

luta pela igualdade de condições no mercado, violência doméstica, dentre 

outros temas, podem ser debatidos na “Semana da Mulher” com o objetivo de 



empoderamento feminino e de incentivar a consciência social, política e 

humana na sociedade. 

 

Art. 3º - Fica autorizado o Poder Público Municipal a realizar parceria com a 

iniciativa privada e com movimentos sociais para a realização de eventos na 

“Semana da Mulher”. 

 

Art. 4º - Para atender às despesas decorrentes da execução das atividades 

previstas nesta lei, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo poderão 

firmar convênios ou termos de cooperação com pessoas físicas e jurídicas da 

iniciativa privada e com entidades representativas.  

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação em 

quadro próprio. 

 

Paraguaçu/MG, 07 de janeiro de 2021. 

 

 

Ângela Maria Prado Mignacca 

Vereadora 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 002 / 2021. 

 

 É com imensa satisfação que apresento o presente projeto de lei, cujo 

intuito é instituir, em nosso município, a SEMANA DA MULHER. 

A figura da mulher na sociedade atual demonstra sua importância, pois 

ela exerce cada vez mais um papel de protagonista, embora ainda sofra, em seu 

dia a dia, com as heranças históricas do sistema social patriarcal.  

 Pensando nisso, a “Semana da Mulher” tem como finalidade criar 

oportunidades e instrumentos para o debate sobre as políticas públicas, sobre 

os direitos e interesses das mulheres.  

É uma semana em que o público feminino poderá participar de atividades 

e programações cujo intuito é discutir questões de interesse das mulheres, tais 

como saúde, educação, assistência social segurança, trabalho e outras, visando 

o aprimoramento da prestação dos referidos serviços públicos. 

 A semana dedicada às mulheres tem o objetivo de reconhecer a 

importância da mulher na família, em sociedade e na atividade profissional, 

aproveitando o Dia da Mulher, e usar não só o dia, mas toda a semana para 

debater questões de todas as áreas e em todas as suas vertentes que envolvem 

a mulher. 

Paraguaçu/MG, 07 de janeiro de 2021. 

 

Ângela Maria Prado Mignacca 

Vereadora 


