
   PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº03/2022 

 

“INSTITUI O PRÊMIO MULHER CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE RIO DOS 

ÍNDIOS/RS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
          Os Vereadores signatários, integrantes da bancada do Partido dos 

Trabalhadores, com assento nessa casa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei, FAZEM 
SABER, que remeteram para discussão e votação o seguinte PROJETO DE LEI:  

 

Art. 1º. Fica instituído o Prêmio “MULHER CIDADÃ”, no Município de Rio dos Índios, 
através do qual serão homenageadas mulheres que tenham prestado relevantes trabalhos nas 
áreas: social, educação, empresarial, liderança, saúde, comunitária, cultural, esportiva, artística, 
na defesa dos direitos das crianças, idosos e das mulheres, com o objetivo de valorizar a mulher 
no contexto da cidadania. 

Art. 2º. As indicações deverão partir dos vereadores e serem encaminhadas até 15 dias 
antes da premiação, acompanhadas das devidas justificativas bibliográficas por tal homenagem. 

 
Parágrafo único- Se a homenageada for falecida, convidar um representante da família 

para receber a premiação. 
 
Art. 3º. O Prêmio “MULHER CIDADÃ” deverá ser entregue anualmente a 

personalidades, mediante a indicação dos vereadores. 
 
Parágrafo único – Cada vereador terá direito a uma indicação anual e caso não quiser 

fazer uma indicação, outro vereador não poderá fazer em seu lugar. 
 
Art. 4º. O prêmio será entregue em Sessão Solene, na semana em que se comemora o 

Dia Internacional da Mulher, e, constituir-se-á em medalha, placa, troféu ou certificado. 
 
Parágrafo único- Nenhuma mulher poderá receber essa premiação mais de uma vez. 
 
Art. 5º. Os recursos para atender as despesas correrão por conta de dotação própria do 

orçamento do Poder Legislativo. 
 
Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
Câmara Municipal de Vereadores de Rio dos Índios – RS, 04 de março de 2022. 
 
 
                       Verª. Naura Baptistella Fontana          
                                       Bancada PT            



 

                             

 

                             JUSTIFICATIVA 

 
 
 
                             Senhores Vereadores, 
 
 
 
O presente Projeto “Mulher Cidadã” objetiva premiar as mulheres que se destacam ou se 

destacaram no município de Rio dos Índios-RS. 
A premiação visa valorizar a mulher em todos os segmentos da sociedade que 

contribuíram e contribuem consideravelmente com o desenvolvimento de nossa cidade. 
Relevante e justa é a referida homenagem, pela nova condição feminina que remete a presença 
e a atuação afetiva e efetiva de mulheres que, além de ser um dos alicerces da família e de suas 
residências, fizeram e fazem a diferença contribuindo assim para o desenvolvimento do nosso 
município e da nossa sociedade. 

Em função desse desempenho feminino é que proponho esta homenagem, pois em Rio 
dos Índios, várias personalidades tem se destacado na vida pública e privada, na prestação de 
serviços e voluntariados. 

Posto isso, convicta da pertinência e do alcance de cunho social do projeto em questão, 
esta vereadora conta com o apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação. 

 
Atenciosamente, 
  
 
 
Câmara Municipal de Vereadores de Rio dos Índios – RS, 04 de março de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
                                 Verª. Naura Baptistella Fontana                
                                             Bancada PT                                                                              


