
12/04/2021 SEI/CMPA - 0221229 - Minuta

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=240771&infra_sistema=10… 1/2

Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4200 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

MINUTA

REQUERIMENTO DE VEREADOR

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre,

         O vereador que este subscreve, requer, nos termos do Art. 237-A do Regimento desta Casa Legislativa, que seja
constituída a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Futebol Feminino, no âmbito deste Parlamento.

 

JUSTIFICATIVA:

 

O futebol é uma das grandes paixões do nosso povo e se reveste num patrimônio e manifestação  com características da
cultura popular. Todavia, em relação ao futebol feminino, embora tenha evoluído o processo de reconhecimento e de
apoio em relação aos últimos 20 anos, o preconceito com relação às mulheres que praticam futebol, de forma
profissional ou amadora, , ou que de alguma forma vivenciam o esporte, ainda é grande.-

 

Com o escopo de combater o preconceito, mas principalmente de incentivar cada vez mais meninas e mulheres à prática
do futebol, seja de forma lúdica ou profissional,   é que apresento a presente proposição com fim de criar a Frente
Parlamentar para tratar desse tema, tendo por  objetivo a promoção de debates, seminários, intercâmbios com outras
instituições no sentido de cada vez mais desenvolver o futebol feminino em nosso Município.

 

Por conhecer a sensibilidade desta Casa que proponho a criação da Frente Parlamentar do Futebol Feminino,
contando com o apoio dos nobres Pares.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Antonio Dornelles Carpes, Vereador(a), em
05/04/2021, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
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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 0221229 e o código CRC 1A51B04C.

Referência: Processo nº 023.00003/2021-63 SEI nº 0221229
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