
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

INDICAÇÃO Nº 231/2018.                                                                 Em, 18 de julho de  2018. 

 
SOLICITA AO EXMO SR. PREFEITO A  SEMANA DA 

MULHER NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.  

 

Exmo.  Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 

A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmº Sr. 

Prefeito solicitando a realização da semana da mulher no município de Cabo Frio.  

 

Sala das Sessões, 18 de julho de 2018. 

 

 

             ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 

      Vereadora – Autora 

 

JUSTIFICATIVA: 
O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das 

mulheres (principalmente nos EUA e Europa) por melhores condições de trabalho e direitos 

sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se estenderam até 

as primeiras décadas do XX. 

  No dia 8 de março de 1857, trabalhadores de uma indústria têxtil de Nova Iorque 

fizerem greve por melhores condições de trabalho e igualdades de direitos trabalhistas para as 

mulheres. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. Em 8 de março de 1908, 

trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova Iorque, fizeram uma manifestação para 

lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto feminino e fim do trabalho infantil. Este 

movimento também foi reprimido pela polícia. 

  No dia 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores (maioria mulheres) morreram 

queimados num incêndio numa fábrica de tecidos em Nova Iorque. As mortes ocorreram em 

função das precárias condições de segurança no local. Como reação, o fato trágico provocou 

várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança de trabalho, gerando melhores condições 

para os trabalhadores norte-americanos. Porém, somente no ano de 1910, durante uma 

conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia 

Internacional da Mulher", em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres 

A mulher exerce dentro da sociedade um papel singular. Hoje temos inúmeras 

mulheres liderando grandes movimentos sociais, assim como ocupando diversos cargos 

políticos e executivos. No entanto, ainda existe preconceito, discriminação, violência e 

repressão à mulher no Brasil e no mundo. Com a instituição da semana da mulher, Cabo Frio, 

que já tem a Coordenadoria da Mulher e entidades que realizam trabalhos importantes, pode 

concentrar esforços nesta semana, para reconhecer, promover e discutir a mulher na 

sociedade. 

Por todo o exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação da 

presente proposição, pois precisamos lutar para garantir o objetivo que é discutir o papel da 

mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia, terminar 

com o preconceito e a desvalorização da mulher. 


