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Com fulcro no artigo 443 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o soberano plenário, que determine a convocação de Audiência Pública, a ser realizada no dia 26 de
maio de 2017, às 19h00min, no Auditório Milton Figueiredo, desta Casa de Leis, com finalidade de debater
as políticas publicas para enfrentar a violência e o racismo contra a mulher.

Esta audiência contará com a presença dos senhores deputados estaduais, devendo ser convidados:
Conselho dos Direitos da Mulher, Conselho e Assistência Social, Delegacia da Mulher, Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, Secretário de Direitos Humanos, Centro de Referência de Direitos Humanos,
Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Diretor Geral da Polícia Civil do Estado de Mato
Grosso, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Acadêmicos de Direitos e Serviço Social das
Universidades UFMT, UNIC, UNIRONDON, UNIVAG, ICEC, OAB-MT, Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Mato Grosso, Ministério Público Federal, UNOPAR, UNIP, Faculdade Anhanguera, Secretaria Estadual de
Assistência Social - SETAS, Secretaria Municipal de Bem Estar e Social de Cuiabá e Várzea Grande, CRES
- Conselho Regional de Serviço Social e Organizações Não Governamentais – ONGs em defesa da mulher.
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JUSTIFICATIVA

Este Requerimento existe uma grande necessidade de se reafirmar o compromisso de defesa dos direitos
das mulheres contra qualquer tipo de violência sofrida.

O Estado tem o poder de se antecipar com políticas públicas que construam uma cultura de combate ao
machismo e à opressão de gênero, além de políticas de redução de danos e assistência à mulher, através
dos centros de referência e das delegacias da mulher, mas infelizmente o Poder Público não tem tido a
capacidade de acompanhar essa dinâmica da sociedade.

Mesmo o Brasil possuindo uma legislação que garanta às mulheres os mesmos direitos concedidos aos
homens, ainda temos uma dificuldade muito grande, como a questão da rede de assistência pública no
Estado de Mato Grosso.

Porque a violência é um problema com complexidade crescente presente na sociedade;

- Porque para se lidar com um problema que envolve relações afetivas, projeto de vida, dor, vergonha e
humilhação, se faz necessária à adoção de políticas públicas acessíveis que envolvam toda a sociedade;

- Porque é preciso combater a violência punindo agressores, mas é preciso, sobretudo, evitar que a violência
aconteça;

- Porque é preciso que elas tenham poder para mudar o rumo de suas histórias;

- Porque é preciso que governos e a sociedade civil trabalhem juntos para mudar a cultura machista e
patriarcal que justifica e estrutura a violência.
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