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Cria  o  Relatório  Anual  Socioeconômico  da
Mulher no Estado de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituído o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher no Estado de Mato Grosso, que
compreenderá os seguintes dados relativos à população feminina:

I - taxa de emprego formal, por setor de atividade;

II - taxa de participação na população economicamente ativa e no pessoal ocupado e desocupado;

III - taxa de desemprego aberto, por setor de atividade;

IV - taxa de participação no pessoal ocupado, por setor de atividade e posição na ocupação;

V - rendimento médio real das mulheres ocupadas, por setor de atividade e posição na ocupação;

VI - total dos rendimentos das mulheres ocupadas;

VII - número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica;

VIII - índice de participação trabalhista em ambientes insalubres;

IX - expectativa média de vida;

X - taxa de mortalidade e suas principais causas;

XI - taxa de participação na composição etária e étnica da população em geral;

XII - grau médio de escolaridade;

XIII - taxa de incidência de gravidez na adolescência;



XIV - taxa de incidência de doenças próprias da mulher e daquelas sexualmente transmissíveis;

XV - proporção das mulheres chefes de domicílio, considerando escolaridade, renda média, acesso à
eletricidade, água tratada, esgotamento sanitário e coleta de lixo;

XVI - cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas e inativas;

XVII - disposições dos tratados e das conferências internacionais pertinentes de que o Brasil seja signatário
ou participante;

XVIII - quaisquer outras informações julgadas relevantes pelo órgão responsável pela elaboração e
publicação do Relatório.

Parágrafo único. Serão também divulgadas informações sobre os tratados e convênios referentes à
população feminina, públicos e privados, celebrados pelo Estado de Mato Grosso, assim como sobre as
conferências e seminários de que tenha participado.

Art. 2º - Para aplicação do disposto no art. 1º desta Lei serão considerados:

I - Todos os municípios do Estado de Mato Grosso

II - setor de atividade: indústria de transformação, construção civil, comércio, serviços e outras atividades;

III - posição na ocupação: com Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, sem Carteira, conta
própria e empregadora.

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, os dados inscritos no Relatório serão publicados anualmente.

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo definir a forma de levantamento das informações junto às instituições
nacionais e internacionais, públicas e privadas, que produzam dados pertinentes à formulação e à
implementação de políticas públicas de interesse para as mulheres.

Art. 5º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de Projeto de Lei Ordinária, que tem por fim criar o
Relatório Anual Socioeconômico da Mulher no Estado de Mato Grosso.

À luz da Lei nº 12.227, de 12 de abril de 2010, que criou em âmbito federal o Relatório Anual
Socioeconômico da Mulher – RASEAM, o presente projeto de lei tem o objetivo de reunir em um só
documento os dados relativos às condições de vida das mulheres do Estado de Mato Grosso, a fim de servir
de parâmetro para a implementação de políticas públicas.

O relatório conterá informações sobre taxa de mortalidade materna, número de filhos, gravidez na
adolescência, doenças típicas ou de maior incidência nas mulheres, participação no mercado de trabalho
formal e informal, proporção de mulheres chefes de família, riscos mais comuns no trabalho da mulher,
situação salarial, nível de escolaridade, violência contra a mulher, entre outras. Alguns desses dados já estão
disponíveis, mas de forma fragmentada, o que muitas vezes dificulta traçar um mapa da real situação das
mulheres Matogrossenses.

A publicação anual do Relatório Socieconômico da Mulher servirá como referência para que as diversas
esferas do governo estabeleçam políticas públicas e definam os programas direcionados às mulheres, além
de contribuir para a transparência dos investimentos aplicados nessas políticas.

Diante o exposto, espero contar com o apóio dos nobres pares, para a APROVAÇÃO do presente Projeto de
Lei.
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