
\
-:------_.~

PROJETO DE LEI N&~2012

AUTORIA: VEREADORA SANDRA CITOLlN

. ~

•

"

Ementa:lnstitui~m âmbito Municipal o prêmio Mulheres ( .
Empreendedoras. .

Art.1° Fica. instituído no âmbito do munlclpio de Carazínho, a Dístinção
honorífica denominada prêmio ~Mulheres Empreendedoras 'de Carazinho,
outorgada anualmente pela Çâmara Municipal de Carazinho, às mulheres, que
tenham se destacado em atividades. de empreendeçlorismo, à frente de
empresas, cooperatívas e assocfações carazínhenses, nas àreas da indústria,
comércio, serviços e ação social.

Art. 2° O prêmio Mulheres Empreendedoras de Càrazinho, outorgado em
forma de diploma, serà entregue em sessão' solene, a ser realizada,
p'referencíalmente, . no dia 08 de março, quando se comemora o Dia

. Internacional da Mulher. •

• Art. 3° Poderão ser contempladas até no màximo 05 mulheres, 'que serão
indicadas por uma comissão de vereadores.
Parágr-afo único: A indicação deve estar acompanhada de justificativa escrita
que evidencie, de formà suficiente o mérito da homenageada. ' " .. . . ,

Art. 4° Sendo as indicações apre'sentadas' pelos vereadores cons~deradas.
. .

merecedoras sera procedida a outorga das mesmas poreÍntermédio de Decreto
legislativo. . . .' ' .' . .

-
Art. 5° Esta Lei entra em yigorna data de sua publicação.
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Sala Antônio Libório Bervian. 31 de janeiro de.2012.
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Vereadora Sandra Citolin - PMDB
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Justificativa:

o presente Projeto de Lei visa fazer uma justa homenagem a mulher e'mp'reendedora
. d~. Carazinho, que não mede esforços para 'Contribuir com o desenvolvimento de nossó
município e tambem tem o objetivo de estirTlUlaro empreendedocismo feminino nas mais
diversas áreas de atuação, sendo esta premiação um reconhecimento pelos relevantes
serviços prestados a comunidade carazinhense. I

Breve Histórico:
'. '

Segundo pesquisas, o povo brasileiro é considerado' um dos mais empreendedores .do
mundo.

Entre estes, a força principal do empreendedorismo vem' das mulheres. Segundo dados'
estatísticos, 30% dos novos empresários no mundo, são formado por mulheres, sencjo que
no Brasil elas representam 40% deste total. I I.

Há vários fatores que co.ntripuem para a presença da mulher de forma tão significativa neste
contexto. As mulheres estão começando a vàlorizar as suas capacidades de forma mais
ampla, redescobrindo seu potencial. e com isso buscando suas realizações.
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