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A Vereadora Justines Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse fazer uso da 
tribuna para falar sobre dois projetos de lei que encaminhou a esta Casa, com o apoio 
do Vereador Jonas. Explicou que o primeiro diz respeito à promoção de ações que 
visam à valorização de mulheres e meninas e à prevenção de combate à violência 
contra as mulheres na rede municipal de ensino. Falou que apesar de todos os 
avanços na legislação brasileira voltada para a proteção da mulher, milhões de 
mulheres e de meninas enfrentam, no seu cotidiano, situações de violência, 
discriminação e opressão. Desta forma, comentou ter pensado que introduzindo esse 
tema em sala de aula poderão mudar a visão dos nossos alunos, desde pequenos, 
sobre o papel da mulher na sociedade. Disse saberem que a educação cumpre um 
papel fundamental para mudar comportamentos machistas e discriminatórios em 
relação às mulheres e às meninas e quanto mais cedo começarem a mudar a 
educação para essa cultura, mais cedo os alunos saberão respeitar e se fazerem 
respeitar. Dando continuidade, explicou que o segundo projeto, em complemento ao 
primeiro, tem por objetivo vedar a nomeação, no âmbito da Administração Pública 
Direta e Indireta, bem como em todos os Poderes no nosso município, para todos os 
cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, ou recebimento de Função 
Gratificada, de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Falou 
entender que é urgente e necessária a ampliação das medidas de combate à violência 
contra a mulher. Disse saber que cabe ao estado garantir à mulher sua segurança, 
igualdade dos direitos e dignidade, e que cabe ao estado também, refutar de maneira 
implacável tais atos de barbárie. Neste sentido, informou que esse projeto, pretende 
por meio de mais uma ação coercitiva aos agressores, inibir e prevenir esse tipo de 
crime. Salientou ser um projeto que trata apenas de regra que busca trazer um 
entendimento mais humano, ético e de respeito às mulheres na contratação do cargo 
em comissão, de livre nomeação e exoneração. Falou que espera o apoio dos colegas 
para aprovação dos dois projetos. Após, comentou que também apoiou os projetos do 
colega Klaus e a indicação do colega Jonas, por achar muito importante e que gostaria 
de deixar como sugestão, que sejam plantados ipês e palmeiras, conforme os nomes 
sugeridos para as ruas. Aproveitou ainda para agradecer a Secretaria de Obras pelos 
pedidos atendidos, o conserto e pintura dos bancos da praça dos pássaros, mais 
lixeiras no acesso ao rio Taquari e os pedidos que fez para a sua comunidade. 


