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PROJETO DE LEI 01-0204/1995

Institui a Semana da Mulher
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A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

art. 12 - Todo ano, na semana em que se
situar o dia 8 de março, dia internacional da mulher, a
Prefeitura Municipal de São Paulo instituirá a Semana da Mulher
dedicada a desenvolver ações educativas sobre a situação da
mulher.

Parágrafo 12 - O Executivo implementará essas
ações sob a forma de companhas, seminários, palestras, e outras,
junto aos órgãos públicos e privados, objetivando promover a
instrumentalização das trabalhadoras e trabalhadores na
construção de normas de conduta que possam melhorar a convivência
entre eles e a discussão de temas tais como a violência sexual, o
assédio, a conciliação das tarefas profissionais e domésticas,
etc.

Parágrafo 22 - Essas ações poderão ser
realizadas diretamente pelos órgãos competentes da Municipalidade
ou mediante convênio com entidades do Movimento de Mulheres e
afins .

art. 22 - O Executivo Municipal regulamentará
esta Lei no prazo de 30 dias, a contar da sua publicação.

art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Sala de Sessões. 8 de março d



JUSTIFICATIVA

Hoje a mulher ocupa 40% do mercado de trabalho, estando em todos
os setores e ramos de atividades.

Entretanto, além da realização
de destaque, de se considerar
acabam por assumir o papel
obrigadas a arcarem sozinhas
marido.

profissional e de ocuparem postos
que um grande número de mulheres
de "chefes" da família, sendo
com o sustento dos filhos e do

Não podemos também ignorar que ainda existem muitas desigualdades
em todos os setores, especialmente no que se refere a valorização
profissional da mulher e no que se refere à sua condição de
cidadã. Conforme pesquisa publicada na Revista Veja, edição 1379,
cerca de 52% das mulheres entrevistadas, já foram assediadas.

Os direitos hoje assegurados à mulher (fruto de conquistas ainda
bastante tímidas), são por muitos (as) ignorados e para outros
tantos desconsiderados, o que ocasiona ainda discriminação e
assédio sexual.

Visa esta propositura contribuir na discussão e prática em
questões relativas ao respeito dos direitos da mulher.
Criando a "Semana da Mulher", onde a Prefeitura no dever de
assegurar a todos (as) o exercício dos direitos individuais
estabelecido na Constituição, deve promover e incentivar a
discussão educativa desse tema com ações afirmativas, no mínimo
pelo período de uma semana.

Durante a Semana da Mulher a Prefeitura poderá através de
convênios com entidades do Movimento de Mulheres ou mesmo
diretamente, desencadear campanhas sobre os mais diversos temas
afetos a situação da mulher, de forma que os funcionários e
funcionárias possam discutir e refletir sobre o assunto.

A Prefeitura poderá também promover a realização de palestras que
visem a conscientização e informação das mulheres, ou ainda
promover seminários que promovam a discussão do tema.

Trata-se portanto de autorizar a Prefeitura a incrementar ações
educativas/afirmativas, não só voltadas aos seus servidores em
parceria com as entidades que atuam na área, como também de
autorizar a Prefeitura a oferecer para os estabelecimentos que
assim desejarem, recursos humanos e materiais para o
desenvolvimento dessas ações, como por exemplo, a constituição de
comissões para o recebimento de denúncias sobre violência,
assédio ou qualquer outro tipo de discriminação.

Sala de Sessões,8 de março de 1995
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