360/2021

Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Senhor Presidente

REQUEREMOS À MESA DIRETORA, nos termos
regimentais, que se digne determinar a instituição de COMISSÃO
ESPECIAL para tratar dos DIREITOS DAS MULHERES, com
duração até o dia 31 de dezembro de 2024.
O requerimento pela instituição desta Comissão
Especial tem por objetivo a apreciação e elaboração de estudos de
problemas municipais e auxilio desta casa na tomada de posição em
assuntos relativos ou com transversalidade com os direitos das
mulheres de nossa cidade.
Trata-se de tema com nítida importância pelas
particularidades das situações enfrentadas pelas mulheres no mercado
de trabalho, nas famílias, nos serviços públicos e na política.
Sintomático da necessidade desta Comissão Especial é que mesmo
com o significativo aumento de mulheres eleitas para esta legislatura,
ainda ocupamos uma posição significativamente minoritária neste
Poder.
Além disso, frente ao cenário de grave crise
econômica, política e sanitária do novo coronavírus, os impactos
recessivos tem se abatido em especial sobre a população feminina,
como demonstra a PNAD-Covid organizada pelo Instituto Brasileiro
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de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego entre as mulheres
saiu de 12,2% para 16,9% em setembro, aumentando em 2,5% a
diferença entre o desemprego masculino.
Por fim, vale destacar que a despeito de uma
aparente redução do número de casos (que como é notório, por todas
as dinâmica sociais impostas às mulheres ao denunciar e
potencializadas pelo isolamento social, são marcados
pela
subnotificação) há um agravamento da violência letal contra a mulher,
como apresenta a Nota Técnica divulgada em 24 de Julho de 2020
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Neste sentido, com esta Comissão Especial esta casa
poderá atuar de forma especializada e se fazer representada nos mais
variados órgãos, eventos e segmentos da sociedade, travando debates,
estudos, bem como, estimular a produção legislativa dos nobres
parlamentares acerca dos direitos das mulheres.
Ante ao exposto, solicitamos a devida aprovação
deste requerimento.
Plenário dos Autonomistas, 13 de janeiro de 2021.

VEREADORES DE SÃO CAETANO DO SUL

BRUNA CHAMAS BIONDI

SUELI AP. NOGUEIRA F. DA SILVA

122/2021

THAIANE SPINELLO

Página 2 de 2

