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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi

PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI -J
Inclui  a  "Caminhada da  Mulher"  no calendario
do Municipio e da outras providencias.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE  JACAREi,   USANDO

DAs ATRiBuieoEs QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR

LEI,     FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL

APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA    A

SEGulNTE  LEI:

Art.    1°        Fica    instituida    no    Municipio    de    Jacarei    a
"Caminhada da Mulher", a ser realizada uma vez por ano,  no mss de mango.

Paragrafo  dnico.    A  Caminhada  da  Mulher e  uma  agao

de cidadania,  que tern o objetivo de intensificar a  reflexao e a participagao feminina para

o  fortalecimento  das  mulheres,   na  defesa   contra  qualquer  tipo   de  discriminaeao  e

violencia, em busca de equidade de genero.

Art.   2°      Esta   Lei      entrara   em   vigor   na   data   de   siia

Camara Municipal de Jacarei,  23 de novembro de 2022.

i-`::',,;.,

publica?ao.

Praga  dos  Tres  Poderes,   74  -CEP    12  327-901   -Caixa   Postal  228  -Tel   .   (12)3955-2200  -Fax'   (12)3951-7808
site    www  camaraiacarei`sp  gov  br



CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA

Nobres Vereadores,

Temos a  honra de submeter a  apreciaeao e aprovaeao desta Augusta

Casa o presente projeto de lei que visa incluir no Municipio de Jacarei a "Caminhada

da Mulher",  a ser realizada uma vez por ano,  no mes de margo.

0   objetivo  da  propositura   6   intensificar  a   reflexao  e  a   participagao

feminina  para  o  fortalecimento  das  mulheres,   na  defesa  contra  qualquer  tipo  de

discriminagao   e   violencia,   em   busca   de   equidade   de   genero.   Afinal,   todas   as

mulheres  sao  tlnicas  e  merecem  ser  homenageadas todos  os  dias  e  em  qualquer

situaeao,  mas  especialmente  no  mss  de  abril  sua  existencia  deve  ser  recordada  e

admirada por todos.

Permanecemos   a   disposigao   dos   ilustres   colegas   para   eventuais

esclarecimentos e  nestas condig6es esperamos  mereoer o apoio dos  nobres pares

pela aprovagao do projeto.

Camara Municipal de Jacarei, 23 de novembro de 2022.
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