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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA:  Institui no Calendário Oficial do Município de Carazinho, as
comemorações ao movimento nacional denominado Março Lilás.

Art.1º Fica instituído no Calendário Oficial do Município, as comemorações ao Movimento Nacional
pelos direitos das mulheres, denominado de “Março Lilás”,  que significa a cor da igualdade e é
símbolo da luta das mulheres, pela igualdade social, e tem o objetivo de  intensificar a luta  pelos
direitos da mulher.

Art. 2º Fica estabelecido o mês de Março de cada ano, para as comemorações ao movimento,
preferencialmente na semana que contemple o dia  08 de março, quando se comemora o Dia
Internacional da Mulher.

Art. 3º O dia Internacional da Mulher serve de marco para o movimento Março Lilás, que luta pela
efetivação dos direitos femininos. Ao longo do mês de março  serão realizadas ações para a
mobilização das mulheres, em conjunto com Câmara Municipal,  e Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher.

Art. 4º As ações serão Caminhada Lilás, pela paz e igualdade em torno da Praça Albino Hilebrandt,
participação e depoimentos de mulheres  que lutam pelas causas femininas em  veículos de
comunicações do município e  Campanha do Laço Branco na Câmara de Vereadores de
Carazinho.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

                             Sala Antônio Libório Bervian, 25 de maio de 2012. 
                                                                       Vereadora Sandra Citolin – PMDB



Justificativa:
A violência contra a mulher é um dos fenômenos sóciais mais absurdos e inaceitáveis. É uma tática
consciente para obter poder e controle sobre a mulher. Quando acontece em ambiente familiar é
uma fonte de medo, dano físico e psicológico à mulher e também às crianças, incluindo todos os
tipos de ameaças e privação de liberdade. A violência contra a mulher não é doença genética, nem
conseqüência de alcoolismo, drogas, estresse ou raiva descontrolada, tampouco conseqüência do
comportamento da vítima ou da pobreza. A violência contra a mulher é fruto da desigualdade entre
homens e mulheres. 
Apesar das inúmeras vitórias conquistadas ao longo dos anos, muitos são os desafios para atingir a
igualdade e a total emancipação das mulheres na sociedade, sendo que a   participação popular é
o motor das transformações sociais. A participação mais ativa de mulheres, jovens e homens, em
prol da igualdade social  contribuirá para a construção de um país mais igual e mais humano. 

Sala Antônio Libório Bervian, em 28/05/2012.

Sandra Verônica da Maia Citolin - PMDB
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