Ana Poli entrega pessoalmente
moção de aplausos a prefeita
regional
A vereadora Ana Cristina Poli (PR), a Ana Poli, entregou na
última quinta-feira (07/06), pessoalmente, cópia da moção de
aplausos nº 75/2018 à prefeita regional de Santana/Tucuruvi,
Rosmary Corrêa, a Delegada Rose.
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A homenagem foi aprovada pelo Plenário da Câmara em abril pela
realização de Sessão Solene com os temas “A força do trabalho
da mulher e seus desafios” e “Autoestima e valorização da
mulher”. A Delegada Rose foi palestrante do evento, realizado
em 22/03 na sede do Legislativo arujaense.
Ana Poli aproveitou a ocasião da entrega da moção para
discutir com a Delegada Rose – que é ex-deputada estadual por
quatro mandatos – sobre políticas voltadas ao combate da
violência contra grupos minoritários. A vereadora arujaense
destacou que defende a criação de um sistema unificado para
reunir dados sobre agressões a mulheres, crianças e idosos.

Coral se apresenta durante
Sessão Solene em homenagem às
mulheres realizada em março
A Delegada Rose, por sua vez, definiu a vereadora como uma
amiga de longa data e companheira de luta pelos direitos das
mulheres. Em suas redes sociais, a prefeita regional publicou
um vídeo gravado durante o encontro. “A Ana Poli é uma
vereadora há muito tempo ligada ao combate à violência contra
a mulher. Grande parte de seus projetos está voltado a
implementar políticas públicas que auxiliem esse público,
especialmente as vítimas de violência”, registrou a exdeputada.
A SESSÃO SOLENE
O encontro realizado em março na Câmara de Arujá foi marcado
pelo debate de diversos temas, dentre os quais, o papel de
protagonismo profissional assumido pelas mulheres, hoje
ocupantes de cargos antes dominados por homens. No evento,
contudo, também foi abordada a persistência das diferenças de
salários e discriminações vivenciadas cotidianamente pelas
mulheres.

Câmara Municipal de Arujá

Assessoria de Comunicação
www.camaraaruja.sp.gov.br
imprensa.camaraaruja@gmail.com
imprensa@camaraaruja.sp.gov.br
(11) 4652-7015
Texto: Renan Xavier
Fotos: Imprensa/CMA

