
 

 

 

 

 

 

 

Ref. Projeto   de    Resolução   nº 009/2021 

 

 

 

 

SENHOR PRESIDENTE 

 

 

    SENHORES VEREADORES.  

 

 

    Eu, Dalva Cristina Siqueira dos Santos, vereadora 

junto a Câmara Municipal de Jardinópolis (SP) – legislatura 2021/2024, 

apresentei no dia 17 de junho de 2021  o Projeto de Resolução nº 009/2021, 

protocolado na Secretaria Legislativa no dia 18 de junho de 2021, com 

objetivo de instituir o “Diploma Mulher Cidadã do Ano” a ser outorgado 

anualmente pela Câmara Municipal de Jardinópolis à mulher que tenha 

oferecido contribuição relevante à comunidade em defesa dos direitos da 

criança, do adolescente e da mulher. 

 

    Contudo, analisando melhor a matéria entendo que 

há necessidade de avaliar e ajustar o projeto, razão pela qual requerido o seu 

arquivamento. 

 

    Jardinópolis, 06 de Julho de 2021.  

 

 

    Dalva Cristina Siqueira dos Santos 

    Vereadora 
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