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 Com base no que dispõe os artigos 76, IV; 154, VI e 177, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
REQUEIREMOS à Mesa Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, a realização de
SESSÃO ESPECIAL, na data de 9 de março de 2017, às 19 horas, no Plenário das Deliberações “Deputado
Renê Barbour”, com o objetivo de homenagear as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.
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Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

 O presente Requerimento tem por objetivo a realização de uma Sessão Especial, às 19 horas, do dia 9 de
março de 2017, para homenagear mulheres pelo Dia Internacional da Mulher comemorado dia 8 de março.

 A ideia de instituir o Dia Internacional da Mulher surge na virada do século XX, no contexto da Segunda
Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial, quando ocorre a incorporação da mão-de-obra feminina,
em massa, na indústria.

 O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 28 de fevereiro de 1909 nos Estados Unidos, por
iniciativa do Partido Socialista da América, em memória do protesto das operárias da indústria do vestuário
de Nova Iorque contra as más condições de trabalho.

 Na Rússia, as comemorações do Dia Internacional da Mulher foram o estopim da Revolução russa de 1917.
Em 8 de março de 1917 (23 de fevereiro pelo calendário juliano), a greve das operárias da indústria têxtil
contra a fome, contra o czar Nicolau II e contra a participação do país na Primeira Guerra Mundial precipitou
os acontecimentos que resultaram na Revolução de Fevereiro. Leon Trotsky assim registrou o evento: "Em
23 de fevereiro (8 de março no calendário gregoriano) estavam planejadas ações revolucionárias. Pela
manhã, a despeito das diretivas, as operárias têxteis deixaram o trabalho de várias fábricas e enviaram
delegadas para solicitarem sustentação da greve. Todas saíram às ruas e a greve foi de massas. Não
imaginávamos que este 'dia das mulheres' viria a inaugurar a revolução".

 No ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado durante as décadas de 1910 e 1920.
Posteriormente, a data caiu no esquecimento e só foi recuperada pelo movimento feminista, já na década de
1960, sendo, afinal, adotado pelas Nações Unidas, em 1977. A data mantém hoje relevância internacional, e
a própria ONU continuava a dinamizá-la, como sucedeu em 2008, com o lançamento da campanha, "As
Mulheres Fazem a Notícia", destinada a chamar a atenção para a igualdade de gênero no tratamento de
notícias na comunicação social mundial.

 As mulheres homenageadas nessa Sessão Especial são mulheres de destaque e que abrilhantam o mundo
com suas forças e garras, pela sua feminilidade, determinação e luta; e por tornar Mato Grosso um Estado
melhor.

 Pelo exposto, pedimos o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente requerimento.
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