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Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:
EMENTA: Dá denominação á galeria das mulheres Vereadoras existente na
Câmara Municipal de Vereadores de Carazlnho.

Art l' Fica denominado de "Galeria 8 de Março" a galeria das mulheres Vereadoras da Câmara
Mu'nicipal de Vereadores de Carazinho, criada pela Resolução n' 0112003, de 10 de março de
2003.
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente
Senhores(a) Vereadores(a):

o

presente projeto de lei tem por objetivo homenagear as Vereadoras e Ex- Vereadoras deste
Poder Legislativo, denominando de "Gaieria 8 de Março" a Galeria das Mulheres Vereadoras da
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho.
A denominação "Galeria 8 de Março" é alusiva á comemoração do "Dia Internacional da Mulher".
Este dia é comemorado em todo mundo, aos 8 de março, e está vinculado ás reivindicações
femininas, iniciaimente na Europa e Estados Unidos, por melhores condições de trabalho, por uma

vida mais digna e sociedades mais justas e igualitárias.
Especificamente, no dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada na
cidade norte americana de Nova Iorque, fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e
começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como, redução na carga diária de
trabaiho para dez horas (as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário), equiparação de salários
com os homens (as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem, para
executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A
manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que
foi incendiada. Aproximadamente
130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente
desumano.

Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de
março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em homenagem às mulheres que morreram
na fábrica, em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada
pela Organização das Nações Unidas - ONU.

Por isso, consideramos que procede e é justa a denominação da galeria acima mencionada, de
"Galeria 8 de Março".

Diante do exposto, pedimos aos nobres colegas o voto favorável ao presente projeto.
Carazinho, 05 de maio de 2017.

Janete Ross de Oliveira
Vereador PSB
Sala Antõnio Libório Bervian, em 08/05/2017.
Janete Ross de Oliveira - PSB
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