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Projeto de Lei do Legislativo nº. 003/2021                        Rochedo/MS, 08 de Março de 2021. 
 

 
Autoria: DA VEREADORA FÁTIMA QUEIROZ BILSKI 
 

Ementa: PODER LEGISLATIVO 

“Institui que todos os Prédios Públicos 
Municipais e Praças, sejam iluminados com a 
cor rosa em Comemoração ao dia da Mulher 
durante todo o mês de março” 

A Vereadora FÁTIMA QUEIROZ BILSKI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica 
Municipal artigo 21, inciso XII, “a” e o artigo 37, inciso XII do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca para 
análise, votação e aprovação o seguinte Projeto de Lei: 

Resolve: 

 
Art. 1º- Fica instituído que todos os prédios públicos municipais e praças sejam iluminados com a 
cor rosa durante todo o mês de março, em comemoração ao dia da Mulher. 
 
 
Art. 2º- Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 

Plenário das Deliberações “Ademar Gomes Sandim”, em Rochedo 18 de Março de 2021. 
 

 
FÁTIMA QUEIROZ BILSKI 

VEREADORA – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

Nós mulheres somos muito diferentes dos homens e essas diferenças não nos torna 

melhores nem piores. É maravilhosa essa pluralidade, mas é muito importante que haja equidade e 

respeito a essas diferenças para que tenhamos oportunidades e direitos iguais. Podemos nos tornar 

empoderadas e empoderar outras pessoas através do nosso exemplo.  

O Dia Internacional da Mulher é uma data importante e merece ser lembrada para 

reconhecer o esforço das mulheres que lutaram para que conquistássemos o que temos hoje. A 

igualdade sempre será a bandeira das mulheres. No entanto, a iluminação com a cor rosa que se 

pretende instituir é um símbolo de comemoração e respeito às mulheres em seu dia especial. 

    Sala das Sessões, 05 de março de 2021. 

 

FÁTIMA QUEIROZ BILSKI 
VEREADORA – PSDB 


