
Prestação de contas da mandata Quilombo Mônica
Francisco

Nossa mandata segue na construção das políticas que transformem a
vida de pessoas como nós: trabalhadoras/trabalhadores, mulheres
negras, pessoas forjadas no chão de fábricas, de origem periféricas,
faveladas, que estão no campo, na universidade, nos espaços urbanos
onde as políticas públicas demoram a chegar ou não chegam. É pelas
nossas vidas! Trazemos leis e proposições dos primeiros seis meses de
trabalho neste ano.

Leis da Mandata Quilombo Mônica Francisco sancionadas no 1º
semestre

Lei 9201/2021 Cria o programa de combate à violência “código sinal
Vermelho, no qual a mulher em situação de violência mostra a mão com
um X vermelho para pedir socorro. Construída em parceria com a
AMAERJ.

Lei 9315/2021 institui o Programa Mulheres na Política no estado do Rio
de Janeiro, uma forma de incentivar a participação feminina na atividade
política e ampliar o número de mulheres nos espaços de poder e de
decisão.

Lei 9300/2021 Obriga as unidades de saúde, públicas e privadas a
realizarem o exame que identifica a doença falciforme no pré-natal. A
doença não tem cura, precisa de acompanhamento a vida inteira e
atinge mais a população negra.

Lei 9251/2021 Determina o tombamento por interesse histórico e
cultural do Estado o Terreiro de Joãozinho da Goméia. O PL que deu
origem a esta Lei foi construído em diálogo com as herdeiras/herdeiros



espirituais de João Alves Torres Filho, o Joãozinho da Goméia, e com o
Ministério Público Federal.

Lei 9259/2021 Torna 27 de março O Dia de Conscientização contra o
Racismo Religioso – Dia Joãozinho da Goméia.

Lei 9326/2021 Orienta o governo do estado a criar curso telepresencial
de formação para adolescentes e jovens em condições de
vulnerabilidade.

Lei 9331/2021 obriga às concessionárias de transportes públicos
afixarem cartazes com os diretos das trabalhadoras do serviço
domésticos nos veículos intermunicipais, de todas as modalidades.

Lei 9186/2021 Torna 10 de fevereiro o Dia Estadual de Mobilização para
Enfrentamento à Covid-19 e seus Impactos nas Favelas!

O PL que deu origem a esta Lei foi criado pela nossa mandata em
parceria com movimentos sociais de favela.

Lei 9173/2021 cria o selo “Empresa amiga da mulher”. A lei é de autoria
da nossa mandata e das demais participantes da CPI do Feminicídio.

Lei 9171/2021 determina que os requisitos para a concessão da tarifa
social para energia elétrica sejam amplamente divulgados. A lei é
decorrente da CPI da Light, o que torna as deputadas/dos autoras/res.

Lei 9175/2021 trata da criação de linha de crédito especial para
produção de alimentos de ciclo curto. É válida enquanto estivermos em
emergência decorrente da pandemia da Covid-19.

Lei 9324/2021 institui o “Programa Emergencial de Promoção à Saúde
Integral” para quem vive e trabalha no campo.

Proposições em andamento em 2021



· Projeto de 4464/2021 Cria o Programa de Assistência às Crianças e
Adolescentes Órfãos pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro.

· Projeto de resolução 559/2021 concede o Diploma Abdias
Nascimento a doutora Marina Lemette Moreira.

· Projeto de Lei 4127/2021 que cria o Dia Estadual de Luta pelo Fim do
Genocídio da Juventude Negra no Estado do Rio de Janeiro – Lei
João Pedro Mattos, a ser celebrado anualmente no dia 18 de maio.
Iniciativa apresentada inicialmente pelo mandato do vereador
Professor Josemar (PSOL), de São Gonçalo.

· Projeto de Lei 4364/2021 torna 13 de abril o Dia Estadual de
Enfrentamento ao Lesbocídio - Lei Luana Barbosa. Construído em
diálogo com a família de Luana e movimentos de mulheres lésbicas.

· Projeto de Lei 3925/2021, que torna 25 de março Dia Estadual de
Luta pelo Fim do Feminicídio.

A data escolhida marca o lançamento do Levante Feminista contra o
Feminicídio.

· Projeto de Lei 3770/2021 torna 14 de março o Dia Marielle Franco de
Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres Negras,
LGBTQI+ e periféricas. PL em parceria com a bancada do PSOL na
Alerj. Uma iniciativa em parceria com o Instituto Marielle Franco.

· Projeto de Lei 4030/2021 cria o dossiê Joana Bonifácio com dados
sobre homicídios culposos e lesões corporais causados por
atropelamentos no sistema ferroviário. Em parceria com a deputada
Renata Souza (PSOL).

· Projeto de Lei 3705/2021 torna 8 de março Dia Estadual do
Movimento Cultural Charme.

· Projeto de Lei 3704/2021 orienta o governo do Estado a tornar a
região do Sport Club Mackenzie, no Méier, como marco zero do
Movimento Cultural Charme no estado. Todas as proposições sobre
Charme foram construídas em diálogo com movimentos culturais da
área.



· Projeto de Resolução 525/2021 para conceder a Medalha Tiradentes
post mortem e seu respectivo diploma à doutora Carolina Maria de
Jesus

· Projeto de Resolução 539/2021 Concede o Prêmio Dandara a
Janaina Alves Costa por sua atuação em defesa dos direitos
trabalhistas das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas.

· Projeto de resolução 540/2021 concede Prêmio Dandara a Ana Maria
Leone de Jesus.

· Projeto de Resolução 542/2021 Prêmio Dandara para Anazir Maria
de Oliveira.

· Projeto de Resolução 541/2021 Prêmio Dandara para Maria Izabel
Monteiro.

· Projeto de Resolução 511/2021 concede Medalha Tiradentes para o
DJ Corrello, precursor do Movimento Cultural charme no Rio de
Janeiro.

· Projeto de Resolução 485/2021 concede a Medalha Tiradentes a
Cleonir Alves, a Tia Gaúcha. Em parceria com a deputada Martha
Rocha.

· Projeto de Resolução 589/2021 concede Prêmio Dandara a Suzete
de Paiva Lima Kourliandsky.

Ações da mandata Quilombo Mônica Francisco – gênero

Orçamento é coisa de mulher!



Fizemos duas plenárias com mais de 120 mulheres para debater o
orçamento do Estado, que trouxe 0 em investimento de políticas
públicas para às mulheres.

· Plenária de lançamento do projeto de lei Luana Brabosa de
enfrentamento ao lesbocídio. Mais de 100 mulheres participaram.

· Plenárias com mulheres da Baixada Fluminense e da Zona Oeste.

· Campanhas “Nós, mulheres negras, não pagaremos pela crise!”.

· Pobreza menstrual – as dificuldades para as pessoas que menstruam
vão muito além das questões financeiras para adquirir absorventes
higiênicos.

· No mês do Orgulho LGBTQIA+ fizemos debates, no Canal Iaras e
Pagus, para debater emprego, renda, religiosidade e a LBGfobia que
afetam às pessoas LGBTQIA+.

· Participamos da Campanha “#Nempenseemmatar com o Levante
Feminista.

· Não Farão Política sem nós!


