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A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Regimento lnterno e pela Lei Orgânica
do Município, aprova, promulga e manda publicar a seguinte,

RESOLUÇÃO:

Art. ío - Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Alagoinhas, a Medalha
de Hora Mulher Empreendedora.

Parágrafo Único - A medalha constitui menção honrosa às mulheres que
tenham se destacado em atividades de empreendedorismo, à frente de
empresas, escolas, cooperativas, associaçÕes, nas áreas da indústria,
artesanato, social, comércio e serviços.

Art. 2" - A Medalha de Honra Mulher Empreendedora será entregue na
semana que incluir o dia 19 de novembro, de cada ano, data em que se
comemora o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino.

Art. 30 - Cada Vereador (a) poderá apresentar, até 15 (quinze) dias antes da
rcalização da Sessáo Solene, indicação contemplando apenas uma
homenageada.

Parágrafo único - A indicaçáo mencionada no "caput" deste artigo, deve estar
acompanhada de .lustificativa escrita que evidencie, de forma suficiente o
mérito da homenageada e sua biografia.

Art. 40 - E de competência exclusiva da Câmara de Vereadores a concessão
da Medalha de Honra.

Art. 50 - Esta Resolução entra em
se as disposiçôes em contrário.

vigor na data da sua publicação, revogando-

Salapfap sessões, em 13 de dezembro de 2022
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cÂMARA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

JUSTIFIcAÇÃo Ao PROJETO DE RESOLUçÃO N" 005t2022'

opresenteProjetodeResoluçãotemporfinalidadedestacarhistóriasde
sucesso de emp'reendedoras alágoinhenses, para que sirvam de exemplo a

àuiras mutneres que desejam proiagonizar atividades de empreendedorismo e

,ãóã"i"., ". 
qrálqr"|. área e de qualquer tamanho ou forma' Considerando

qúÉ toOo o reconhecimento é um estímulo pessoal e social, o objetivo deste

Projeto não é apenas conceder uma premiação, -vai muito além disso' é

incéntivar, valorizar e divulgar o empreendedorismo feminino, Acreditamos que

ã pi".i.o que mais história-s de sucesso de empreendedorismo feminino sejam

iepticaAas e divulgadas em nossa cidade, além de ser uma forma de valorizar e

estiÁutar o 
"rpoã"r"r"nto 

feminino. Segundo o Sebrae, o.País conta com !,!
,itho"'deempresárias,entretanto,duranteapandemia,elascrescerammats
áináa, is.o é o que revela uma pesquisa feita pelo Sebrae com a Fundação

ôâiurio ú"rgu.. ôs dados mostram que 71o/o das mulheres usaram dinheiro

próprio parã inovar seus negócios durante a crise. Em contrapartida, somente

bs% oó, homens disserari ter investido em mudanças nesse senlido. A

piopoiiçao tem o relevante mérito de enxergar a necessidade de estímulo e

;rÉti;;;ã" áo empreendedorismo das mulhéres, o qual' sem a introdução de

pôtiti"". afirmativas, continuará a padecer de dificuldades para seu pleno

ãesenvolvimento. Alem disto, especialistas e pesquisas apontam 
. 
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ãÁú""0"áótismo feminino contribui paru a superaçáo da violência

doméstica.Quandoumamulherempreendeegerarendaparasi,viradonade
suà propria história e tem muito mais chances de interromper ciclos de

violência doméstica. Por isso, fomentar o empreendedorismo feminino é

"onitiOuit 
para que mais mulheres se.lam protagonistas da própria vida'
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A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apÓs estudos

ao Projeto de Resoluçáo no OOitzOz} dê autoria da Vereadora

Jaldice Nunes, que ilnstitui a 'Medalha de Honra Mulher

Empreendedora', 
'e dá outras providências", opina pela Sua

tramitaçâo devido a sua constitucionalidade'

Ver.

Ver.

Ver.

cÂnnRRn MUNIcIPAL DE AtAGoINHAS

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIçÃof
.ruôrrçn -E REDAçÃo FINAL Ao PRoJETo DE

RESOLUçÃO No 005/2022.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor iuízo.

em 20 de dezembro de 2022.

Almeida - Presidente

- Relator

- Membro.
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