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Proposição Eletrônica nº PN 10258

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
ALUNA DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO,
CACILDA  MARIA  DE  OLIVEIRA,  PELA  IMPORTANTE
PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE
INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO DE
ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA AS MULHERES DE BAIXA
RENDA

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos à
aluna da Escola  Estadual  José Augusto Ribeiro,  Cacilda Maria de Oliveira,  pela  importante
participação  na  elaboração  do  Projeto  de  Lei  que  "Institui  o  Programa  Municipal  de
Fornecimento de Absorventes Higiênicos para as Mulheres de Baixa Renda.

“Infelizmente,  existem  desigualdades  sociais  e  muitas  mulheres
ainda recorrem a panos velhos, papel higiênico, miolo de pão e, pasmem, plástico, tornando
isso um problema de saúde pública”.

O tema é um tabu, mas impacta a vida de pelo menos 5,8 milhões
de mulheres brasileiras e, portanto, a proposta foca em meninas e mulheres de baixa renda
matriculadas em escolas públicas, mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade social.

A aluna da Escola Estadual José Augusto Ribeiro, Cacilda Maria
de  Oliveira,  presta  uma  valorosa  contribuição,  através  de  sua  importante  participação  na
elaboração  do  Projeto  de  Lei  que  "Institui  o  Programa  Municipal  de  Fornecimento  de
Absorventes Higiênicos para as Mulheres de Baixa Renda, demonstrando muita sensibilidade e
um belíssimo papel de cidadania.

PARABÉNS!  Nesta  oportunidade  manifesto-lhe  o  desejo  que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida.

Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com a aluna da Escola Estadual José Augusto Ribeiro, Cacilda Maria
de Oliveira e a aplaude efusivamente pelo belo exemplo de cidadania demonstrado.

Que do deliberado seja dado ciência à homenageada, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.
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SALA DAS SESSÕES, em 09 de setembro de 2021.

VINÍCIUS GUILHERME SÍMILI
Vereador - PDT 
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