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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 209.00032/2021-10
INTERESSADO:
  

 

 PARECER  - INSTITUI O PRÊMIO MENINAS OLÍMPICAS NA CÂMARA

 

PROCESSO SEI Nº: 209.00032/2021-10

PROC. Nº   0158/21

PR        Nº     011/21

 

Dispõe da criação do Prêmio Meninas
Olímpicas conferido pela Câmara de
Vereadores de Porto Alegre - RS,
objetivando fomentar a participação de
meninas em Olimpíadas de Conhecimento,
a fim de ampliar suas áreas de atuação no
mercado de trabalho, através das
Olimpíadas Científicas.

 

Vem a esta relatora, para relatório geral da reunião conjunta das comissões permanentes da Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL - CEFOR e
Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude – CECE o projeto de Lei de Resolução nº 011/22,
processo SEI nº 209.00032/2021-10, de autoria da Vereadora Daiana Santos, que institui o Prêmio Meninas
Olímpicas na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Sobre o Projeto em questão, a Procuradoria da Casa apontou a inexistência de óbice de natureza jurídica que
impeça a tramitação da proposição em questão.

No que tange ao mérito, nas áreas de competência desta Comissão de Educação, Cultura, Esportes e
Juventude, tenho acordo com a forma que foi proposto o projeto pela Vereadora, pois é necessário fomentar
de todas as formas a ampliação, popularização e inserção de cada vez mais pessoas na ciência, especialmente
de mulheres. O PL tem como objetivo o fomento da participação de meninas em olimpíadas de
conhecimento, através das Olimpíadas Científicas. 
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Segundo a ONU, de cada 144 (cento e quarenta e quatro) países avaliados quanto à igualdade de salários
entre gêneros, o Brasil ocupa a 129ª posição. Isso se reflete em diversas áreas, inclusive na ciência, em que a
menor parte dos pesquisadores é composta por mulheres. A participação de meninas em olimpíadas
científicas servirá como mais um meio de combater esta desigualdade de gênero.

Além disso, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer e à profissionalização, como assevera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo esta
Casa Legislativa parte do Poder Público, não cabe se furtar ao combate da desigualdade na ciência, em
especial através do fomento à inclusão de meninas.

Então, para além de constatar-se a inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação do feito, o Projeto
dialoga com a defesa das mulheres, das crianças e da ciência, por isso somos pela APROVAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
22/06/2022, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0401979 e o código CRC EA9AF763.

Referência: Processo nº 209.00032/2021-10 SEI nº 0401979

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 034/22 – CCJ/CECE/CEFOR con�do no  doc 0401979 (SEI nº
209.00032/2021-10 – Proc. nº 0158/21 - PR nº 011), de autoria da vereadora Bruna Rodrigues, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude e da Comissão de Economia, Finanças,
Orçamento e do Mercosul, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de junho de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
22/06/2022, às 20:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0402525 e o código CRC 989E3D7C.

Referência: Processo nº 209.00032/2021-10 SEI nº 0402525

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

