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PROJETO DE LEI N°

.20 1

"Institui a Politica Ptiblica "PRO-MULHER" de
Qualificagao de Mao-de-Obra Feminina" no
Municipio de Belo Horizonte e da outras
providencias."

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:

Art.1°. Fica instituida a Politica Publica "Pro-Mulher" de QuaMena° de Maode-Obra Feminina no Municipio de Belo Horizonte.

§ 1° A Politica Kiblica sera desenvolvida, implantada e executada pelos orgaos
municipais competentes, e podera estabelecer parcerias corn outras Secretarias e
demais orgaos municipais, estaduais e federais.

Art.2°. A Politica Publica "Pro-Mulher" atendera, prioritariamente, a muiher que
tenha sob sua responsabilidade a direcao, administragao ou manutencao familiar, e
que se encontre desempregada, ou em condicOes precarias de trabaiho (mercado
informal).

Art.3°. Os executores do presente projeto ficam autorizados a celebrar
convenios com universidades, empresas pCiblicas ou privadas e organizacties nao-
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governamentais, visando a implantacao e a execucao do projeto promovendo as
Politicas Publicas "Pro-Mulher".

Art.4°. Para a eficacia do projeto de Politicas Publicas "Pro-Mulher, as
entidades envolvidas terao como atribuicao a execucao das seguintes awes, entre
outras correlatas:
I - criacao, manutencao e atualizacao de banco de dados contendo cadastros:
a) da mulher interessada em participar do projeto;
b) de empresas publicas ou privadas, orgaos e entidades pCiblicas,
universidades e organizacOes nao-govemamentais que sejam parceiros do projeto de
Politicas Publicas "Pro-Mulher";
c) oferta de emprego destinada as mulheres beneficiadas pelo projeto.
II - promocao da qualificacao da mao-de-obra feminina, encaminhando as
mulheres cadastradas para:
a) cursos que promovam a melhoria do nivel educacional e cultural;
b) curso profissionalizante, observando-se os parametros e a aptidao
profissional da demanda;
c) prioritariamente, empregos oferecidos pelos parceiros do projeto.
III - divulgacao constante sobre a oferta de empregos e cursos de qualcacao,
por meio de parceria corn a imprensa em geral e corn o Sistema Nacional de Emprego
(SINE);
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IV - geracao de emprego, incentivo e fomento a formacao de cooperativas de
trabaiho.

Art.5°. Esta Lei entra em vigor 60 dias ap6s na data de sua publicacao.

As Comissoes competentes".

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017
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Marilda de Castro Portela
Vereadora - PRB
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Justificativa
Segundo o Forum Econ6mico Mundial, no que se refere ao mercado de
trabalho, a igualdade de generos s6 sera possivel no ano 2095. A disparidade, quando
se trata de participagao economica e oportunidades para as mulheres, gira em tomb
de 60%. 0 Brasil por sua vez este em 124° lugar, entre 142 paises, no ranking de
igualdade de salarios. Somos o penOltimo das Americas, ficando a frente apenas do
Chile. Em terras brasileiras, essa diferenca salarial 6 uma variavel que chama a
atencao de imediato — ja que o publico feminino ganha em media 73,7% do salario
recebido pelos homens, de acordo corn a Oltima pesquisa da Pnad (Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicilios) publicada no ano de 2016. A proporcao de mulheres como
chefes de familia triplicou em uma decada, representam 22% dos lares brasileiros. 0
aumento aconteceu tanto nos casais corn filhos como nos casais sem filhos.

J6 o Nixie° de Genero do Ministerio do Trabalho e Previdencia Social mostrou,
tambem em 2016, o numero de 21,4 milhOes de mulheres trabalhando de carteira
assinada no Brasil, 43,25% do total. Percentualmente, essa diferenca pode ser
pequena. No entanto, um abismo se estabelece quando o assunto sao os tipos de
ocupacao, os cargos e os salarios. As mulheres sao maioria nas funcOes ainda
consideradas femininas e que pagam menos. No trabalho domestic°, por exemplo,
sao seis milhOes de trabalhadoras, 92% do total das pessoas que exercem essa
profissao. Em selegOes de emprego, a mulher tende, muitas vezes, a ser
desprestigiada, mesmo corn qualificacao superior.

No cenario mais grave, o do desemprego, 53,6% dos 11,5 milhOes de
desocupados no Brasil sao mulheres. 0 Projeto de Lei ora apresentado incentiva o
poder priblico municipal a trabalhar para mudar essa realidade, a medida que alia o
alto nOrnero de vagas de curso j6 ofertados pelo municipio vinculando-os as mulheres
cadastradas no projeto. Outra vertente do projeto propOem a realizacao de um
cadastro corn empresas para captacao e direcionamento de vagas a mulheres, em
especial aquelas que sao chefes de familia.
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Pelo apresentado solicito apoio dos senhores parlamentares para que, juntos,
possamos estimular a criacao de uma politica pOblica que certamente auxiliary as
mulheres na qualificacao, reinsercao e ingresso no mercado de trabaiho.

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017
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