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PROJETO DE LEI N° 017 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Institui no calendario oficial do 
municipio de Cajamar o Dia 
do Empreendedorismo Feminino e 
da outras providencias.
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Art. 10rF|caMnstituido no-calendario oficial.do municipio^dejCajamar o Dia 

do Empreendedo*fisrri6 Feminino^e^da-Valbrizagao^do Trabalho^da Mulher a ser 
comemorado, anualrhente, no dia 19 de novembro? J Z"-'r—^

Art. 2° O Dia do Empreendedorismo Feminino e da Valoriza9ab do Trabalho 
da Mulher^temjo-objetivo^de 'desenyolver debates, pajestras.bu ^capacitates que 
incentivem^e favoregam la ’ema'hcipagao ecbnomica'dasmulheres atraves de 
atividades’comerciais’de geracao de renda -------

^■"Art. S^OjPoder^Executive regulamentara a.presente Lei, no que couber, no 
prazo de 90 (noventa) dias, cbntadbs da data de sua publicacao.U \f /

Art A° A Q-i'-p U1-----I • ' -
Art. 4° As despesas decorrentesjla execugao da presente Lei correrao por

conta das’dotagoes orgamentarias'proprias, suplementa’das se necessarib.
( ^ U \------v/------ f ^

Art-,5^ Esta<Lei.entrara• em vigor"na data de sua publicagao,'revogando-se 
as disposigqes em cbntfarib. | __ J
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Rlenario',,<Waldomiro dos Santos:^ de jevereiro de 2021.
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JUSTIFICATIVA

A autonomia economica e o protagonismo geram impactos positives para as 
mulheres. E para maior visibilidade da participagao da mulher nesse cenario, em 
19 de novembro comemora-se o Dia do Empreendedorismo Feminino.

A data foi criada no ano de 2014 pela Organizapao das Nagoes Unidas 
(ONU) para incentivar a abertura de negocios por mulheres, motivando o 
crescimento economico e o desenvolvimento sustentavel, com atividades 
realizadas em mais de 150 paises. Mesmo sendo o grupo mais afetado pela 
pandemia, as empreendedoras brasileirasjdriblaramja crise com inovagao para
salvar seus negocios./ I ^9 W Pr^^l

Diante da violencia domestica e_familiar,atmge mulheres de.todas as idades, 
de distintas classes^sbciais.^ragas^crengas^profissoes e^de'mveis educacionais, 
alem de alcangaf mulheres>urbanasTe:rurais^Neste c6ntextor ocorre o impacto 
negative para,as,criangas e adolesceTites^pqjs estao'convivendo.em ambiente 
abusive - ou seja. a violencia contra a mulhiratinge toda a familia. E a autonomia 
economica eVprincipal porta de saida do ciclo'da violencia. ^

Parana"'ONU^Mulheres, ^aoT valorizar>o empreejxiedorismowfeminino1 a 
sociedade contribu|*paraja]igualdade^de_genero, reduzindo^os'fatores-culturais e 
historicos - consequentemente^tem-se'tambem'^a’redugao^daiviolencia^contra a

mulhf^ Jfl ^\Segundojdados do Instituto Brasileiro^de Geografia e Estatistica (IBGE), as 
mulheres ainda recebem 20,5% menos que’os hornensTe^dedicam oito^horas a 
mais nos afazeres ba^casa! mesmo tendo um“mvel maior de escolaridade. Se 
ampliarmos a analise ainda" por cor/ou' raga, observa-se que e feito mais por 
mulheres negras’(39,6%)]e pardas (39,3%), do queVor brancasr(33,5%).^

Estudos^de.transformagao social mostram que investir e educafas mulheres 
e meninas^delum^paisitraz um retorno mais alto"para o'desenvolvimehto local do
que qualquer^utrajormabe investimento.----- 1 N \\} j

O empreendedorismo femininojTe^Ojf movimerito^que reune negocios 
idealizados e^omandado^ por uma jJu^rhais mulheres. Isso^porque o perfil 
empreendedonTaorestringe.as pessoas quefabrem seu proprio negocio, mas, sim, 
aquelas que tern uma postura focada na*determinagad>,coragem e'inovagao.

Apoiar e incentivar o empreendedorismo feminino e uma pauta de agao 
permanente. “As mulheres tern se destacado no mundo dos negocios.

Plenario Waldomiro dos Santos, 22 de fevereiro de 2021.
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