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PROJETO DE LEI N" 109/2019 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.
-âmara Municioal de Barreiras' BA
J694
Protocolo

no'

as

I

lnstitui o Sistema "A Mulher na Política", dispondo
sobre medidas de incentivo à participação da
mulher na atividade política, na forma que indica e
dá outras providências.

cÂnane MUNtctPAL DE BARRETRAS, EsrADo DA BAHIA,

no

uso de suas atribuiçôes legais e regimentais,
APROVA:

- Fica instituído o Sistema Municipal denominado "A Mulher

na
política", com a finalidade de incentivar a participação da mulher na atividade
política.

Art.

10

Art. 20 - O Sistema "A Mulher na Política", terá as seguintes ações
principais, sem exclusáo de outras, pertinentes ao seu objetivo:
| Conscientização da mulher no Município sobre a importância de sua
participação na atividade política;

-

ll - elaboração e distribuição de material informativo sobre os meios de
participaçáo na atividade política, os procedimentos para Íiliação em
partido político e demais informaçÕes essenciais a respeito do tema;

incentivo às mulheres Íiliadas à partido politico para concorrerem a
cargos eletivos e incentivo às demais para se filiarem a partido político
com o qual tenham afinidade ideológica

lll

-

lV - Viabilização da realização de palestras, seminários e cursos sobre
capacitaçáo e participação das mulheres na política;

V

-

lncentivo às jovens mulheres entre dezesseis e dezoito anos ao

alistamento eleitoral
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Art.30 - Com o intuito de viabilizar as ações e objetivos previstos nesta
Lei, o Município poderá realizar parcerias com outras entidades e órgãos
públicos, com organizações da sociedade civil, fundações de direito público ou
privado e instituições de ensino

Art.40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 Revogam-se às disposições em contrário

Sala das sessões, em 13 de novembro de 2019.

R

SILMA
VEREADORA

-

ALVES
REPUBLTCANOS
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei versa sobre a instituição do Sistema municipal
denominado "A Mulher na Política", com a finalidade de incentivar a participaçáo
da mulher na atividade política.

Sistema "A Mulher na Política", terá as seguintes ações
principais, sem exclusão de outras, pertinentes ao seu objetivo: l-

O

Conscientizaçáo da mulher no Município sobre a importância de sua participação
na atividade política; ll - elaboração e distribuiçâo de material informativo sobre
os meios de participaÉo na atividade política, os procedimentos para filiaçâo em
partido político e demais informações essenciais a respeito do tema; lll
incentivo às mulheres Íiliadas à partido politico para concorrerem a cargos
eletivos e incentivo às demais para se filiarem a partido politico com o qual
tenham afinidade ideológica; lV Viabilização da realização de palestras,
seminários e cursos sobre capacitação e participação das mulheres na política;
V - lncentivo às jovens mulheres entre dezesseis e dezoito anos ao alistamento
eleitoral.

-

-

Com o intuito de viabilizar as ações e objetivos previstos nesta Lei, o
Municipio poderá realizar parcerias com outras entidades e órgãos públicos, com
organizaçôes da sociedade civil, fundações de direito público ou privado e
instituiçÕes de ensino
Sala das sessões, em 1 3 de novembro de 2019.
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