
Institui  a  Frente  Parlamentar  denominada

“Frente  Parlamentar  em  Defesa  dos  Direitos

das  Mulheres”,  com o  objetivo  de  incentivar,

desenvolver  e  apoiar  discussões  e  ações

relacionadas  às  mulheres,  e  dá  outras

providências.

Art.  1º  Fica instituída a “Frente  Parlamentar  de Defesa dos

Direitos das Mulheres”,  no âmbito  da  Câmara Municipal  de  Jaboticabal-SP,

com o  objetivo  de incentivar,  desenvolver  e  apoiar  as  discussões  e  ações

pertinentes aos diretos das mulheres, bem como:

I. divulgar  nomas  de  proteção  e  defesa  das  mulheres,

estimulando e fiscalizando seu cumprimento;

II. formular  diretrizes  e  incentivar  as  políticas  públicas  que

visem eliminar a discriminação contra as mulheres;

III. acompanhar  a  elaboração  e  fiscalizar  a  execução  de

programas de Governo no âmbito Municipal no que diz respeito à defesa das

mulheres, dos seus direitos e de suas necessidades;

IV. promover  debates  e audiências  públicas  em defesa dos

direitos das mulheres, a condição da mulher de Jaboticabal-SP e o combate às

formas de discriminação; 

V. receber e examinar denúncias e representações relativas à

discriminação  das  mulheres  e  encaminhá-las  aos  órgãos  competentes,

exigindo providências efetivas; 

VI. elaboração  de  projetos  de  lei,  ou  sugeri-los  ao  Prefeito

quando o assunto for de sua competência, que visem a assegurar os direitos
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das  mulheres,  assim  como  eliminar  legislações  que  contenham  conteúdos

discriminatórios; 

VII. desenvolver programas e projetos em diferentes áreas de

atuação, no sentido de eliminar a discriminação, incentivando a participação

social e política das mulheres; 

VIII. apoiar realizações  concernentes  à  mulher  e

promover entidades e intercâmbio com organizações nacionais e afins; 

IX. estudar os problemas e receber sugestões da sociedade.

Parágrafo  Único: Todas  as  ações  e  objetivos  da  Frente

deverão obrigatoriamente incorporar as dimensões de classe, étnico raciais,

geracionais  e  da  liberdade e  orientação sexual  e  identidade  de  gênero  da

sociedade brasileira. 

Art.  2º A  Frente  Parlamentar  de  Defesa  dos  Direitos  das

Mulheres, na consecução de seus objetivos, poderá atuar em conjunto com

órgãos  da  Administração  Pública  direta  e  indireta,  de  qualquer  esfera  de

Governo, bem como organizações da sociedade civil. 

Art. 3º A Frente Parlamentar de que trata esta resolução será

composta mediante livre adesão pelos/as Vereadores/as. 

Art.  4º A  Frente  Parlamentar  se  regerá  por  regulamento

próprio,  elaborado  e  aprovado  por  seus  membros,  que  será  elaborado  no

prazo de 60 dias, a partir da publicação desta Resolução.

Art.  5º As  reuniões  da  Frente  Parlamentar  de  Defesa  dos

Direitos da Mulher, realizadas periodicamente nas datas e locais estabelecidos

por seus membros, serão públicas e poderão contar com a participação de

munícipes e organizações representativas. 

Art. 6º Serão produzidos relatórios das atividades da Frente,

com sumário das conclusões de cada uma das reuniões, simpósios, debates,
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seminários, visitas de campo ou encontros, publicados pela Câmara Municipal

de Jaboticabal-SP. 

Art.  7º A  Frente  Parlamentar  extinguir-se-á  ao  término  da

legislatura em vigor, ou seja, em 31 de dezembro de 2024. 

Art.  8º  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação. 

Jaboticabal, 31 de maio de 2021.

                    PROFA. PAULA
Vereadora – Partido dos Trabalhadores 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores e Vereadoras,

Diante da promulgação do Projeto de Resolução nº  2/2021,

que  institui  e  disciplina  a  criação  de  frentes  parlamentares  no  âmbito  da

Câmara Municipal de Jaboticabal, viemos por este documento solicitar aporte

dos nobres pares para criação da “Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos

das Mulheres”.

O  intuito  da  Frente,  acompanhado  de  seu  objeto,  objetivo,

prazo de funcionamento e composição inicial, é auxiliar a implementação de

políticas públicas voltadas para as mulheres. 

Vale ressaltar que Jaboticabal já fora referência nas políticas

públicas para as mulheres. No governo do Ex-Prefeito Baccarin (PT), em 1992,

criou-se a LEI Nº 2.143, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1.992, que dispunha sobre

as  atribuições e composição do Conselho Municipal da Condição Feminina.

Um importante  instrumento  de  diálogo  e  discussões  de  possíveis  políticas

públicas voltadas ao entendimento da condição da mulher em nossa cidade.

Atualmente,  com  os  desdobramentos  da  Pandemia  e  o

aumento  da  violência  de  gênero,  faz-se  necessário  ampliarmos  os

mecanismos de debates e ações voltadas à construção de políticas públicas

que visem melhorar os dados da violência de gênero.

Nacionalmente,  as  pesquisas  sobre  a  violência  contra  as

mulheres em suas amostragens, têm demonstrado um aumento exponencial

nos  dados  da  violência  de  gênero,  chegando  a  uma  média  de  4  (quatro)

feminicídios  por  dia  em 2021,  vale  ressaltar  que  o  ranking  de  países  que

avaliam a igualdade de gênero, organizado pelo Fórum Econômico Mundial e

divulgado em 2019, demonstrara que o Brasil já caiu 5 (cinco) posições e que

pela primeira vez em 23 anos, a diferença salarial entre homens e mulheres

aumentou. Desta forma, fica claro que os índices apontam para a necessidade

urgente de mudanças na atuação do poder público (em todas as suas esferas).
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Dito  isso,  acreditamos  na  necessidade  de  forjarmos  uma

Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres.

Contamos com o apoio  dos caros  nobres,  em especial  das

vereadoras para aprovação deste importante projeto de resolução.

Jaboticabal, 31 de maio de 2021.

                    PROFA. PAULA
Vereadora – Partido dos Trabalhadores 
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