
 

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

https://franca.sp.leg.br/  
 

 

Rua da Câmara, n.º 01, Parque das Águas, Franca/SP, CEP: 14401-306. 

Telefones: (16) 3713-1555, (16) 3713-1500, DDG: 0800-940-1555. 

https://franca.sp.leg.br/ 

 1 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Franca/SP. 

 

 

 

 

 

O Vereador que a este subscreve, apresenta à consideração 

e deliberação do Augusto Plenário, o presente Projeto de Resolução que 

cria a “Galeria 08 de Março”, das ex-vereadoras da Câmara Municipal 

de Franca. 

 

O objetivo deste Projeto de Resolução tem por finalidade 

homenagear as ex-vereadoras deste Poder Legislativo, denominando de 

“Galeria 8 de Março” a galeria das mulheres vereadoras da Câmara 

Municipal de Franca. 

 

A denominação “Galeria 8 de Março” é alusiva à comemoração 

do “Dia Internacional da Mulher”. Esse dia é comemorado em todo o 

mundo, em 08 de março, e está vinculado às reivindicações femininas, 

inicialmente na Europa e Estados Unidos, por melhores condições de 

trabalho, por uma vida mais digna e sociedades mais justas e 

igualitárias. 

 

A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no 

Brasil, mas em todo o mundo. Alguns avanços já foram conquistados nas 

últimas décadas, como o direito ao voto e o direito de serem eleitas. 

Porém, em relação à representatividade das mulheres na política, esse 

debate ainda se encontra muito distante do desejado. Muitas mulheres 

ainda têm dificuldades em ocupar cargos de poder, serem eleitas ou 

terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso acontece devido 

à exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera, até 

hoje, no nosso cenário de baixa representatividade feminina no 

governo. 
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Na forma do artigo 4º, busca-se prestigiar não só as 

vereadoras titulares, mas também as suplentes que tenham robusto 

trabalho na Legislatura. 

 

Apresentamos este Projeto de Resolução, esperando merecer 

o apoio e aprovação do Projeto por parte dos Nobres Pares. 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º     /2023 
 

Cria a “Galeria 08 de Março”, das ex-vereadoras da 

Câmara Municipal de Franca. 

 

 

A Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, nos 

termos da Lei Orgânica do Município, 

 

 

APROVA: 

 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Câmara Municipal de Franca, a 

Galeria das ex-vereadoras, denominada de “Galeria 08 de Março”. 

 

Art. 2º A “Galeria 08 de Março”, das ex-vereadoras, será constituída 

de fotografia das homenageadas, com tamanho 30 cm por 40 cm, em fundo 

branco, enquadrada em moldura dourada. 

 

Art. 3º O local onde serão expostas as fotos será no saguão do prédio 

sede da Câmara Municipal de Vereadores. 

 

Art. 4º Só terão a fotografia afixada as ex-vereadoras que: 

 

I – Tiverem sido eleitas dentro do número de vagas de vereança ou 

assumido o mandato em definitivo em decorrência da vacância do cargo; 

 

II - Como suplente empossada, tiver exercido o mandato por, pelo menos, 

30 (trinta) dias corridos na Legislatura. 
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Art. 5º Após a troca de Legislatura, o Setor de Cerimonial, responsável 

pela Galeria, realizará o ato de entronização das ex-vereadoras na 

semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. 

 

Art. 6º A inauguração da Galeria ocorrerá na semana do Dia 

Internacional da Mulher, no exercício seguinte ao de publicação desta 

Resolução. 

 

Art. 7º As despesas para a consecução da presente Resolução correm à 

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 

necessário. 

 

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Câmara Municipal de Franca/SP. 

Em, 09 de março de 2023. 

 

 

 

_____________________________________ 

MARCELO TIDY 
Vereador 

 


