
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 08 DE 04 DE MARCO DE 2022.

“INSTITUI A SEMANA CONTRA A 

DISCRIMINAQAO DAS MULHERES NO MERCADO 

DE TRABALHO”.

Art. 1° Fica instituida a Semana Contra A Discriminagao Das Mulheres No 

Mercado De Trabalho no Municipio de Cajamar na segunda semana do mes de 

margo;

Art. 2° As despesas decorrentes das atividades alusivas a Semana Contra A 

Discriminagao Das Mulheres No Mercado De Trabalho podera ocorrer por conta de 

dotagoes orgamentarias, bem como por doagoes de terceiros e repasses advindos 

do Estado e da Uniao.

Paragrafo unico. As atividades a que se refere o caput deste artigo serao 

regradas por cronograma a ser elaborado pelos setores competentes do Executive 

Municipal, em parceria com instituigoes que fizerem parte de sua organizagao.

Art. 3° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Waldomiro dos Santos, Cajamar 04 de margo de 2022.
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JUSTIFICATIVA

e EstatisticaSegundo dados informados pelo Institute Brasileiro de Geografia
15 anos ou mais integravam a forga de(IBGE), revela que 54,5% das mulheres com 

trabalho no pals em 2019. Entre os homens, esse percentual foi 73,7% A forga de 

trabalho e composta por todas as pessoas que estao empregadas ou procurando

realidade que vem estando a prova diariamente na vida deemprego. Isso e uma 
milhares de mulheres em todo o mundo, com a nova caracterizagao de empregos do

nosso Municlpio as mulheres fazem parte das grandes, medias e pequenas

empresas.
Muitas as vezes as mulheres gravidas ou que ja tern filhos sofrem uma 

discriminagao maior.
Podendo existir ate diferengas salariais com a diferenga de genero em 

mesmas fungoes.
Por esses e outros motives fago esse Projeto de Lei Contra A Discriminagao 

Das Mulheres no Mercado de Trabalho.
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DESPACHO

0 Projeto de Lei N° 008/2022 foi i 
Vereadores e Comissoes via Whatsapp.
A Comissao de Justi?a e redagao e o Juridico deverao exarar parecer

encaminhado para o Jundico

Cajamar, 14 de marpo de 2021.
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