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Com fulcro no artigo 76, V do Regimento Interno, Requeiro a Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário,
que seja realizada Sessão Solene no dia 14 de Março de 2016, às 19 Horas, no Plenário das Deliberações
Deputado Renê Barbour, com a finalidade de Comemorar o Dia Internacional da Mulher".

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Fevereiro de 2016

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual

 

Janaina Riva
Deputada Estadual



JUSTIFICATIVA

O dia 08 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, muito mais que um reconhecimento
à importância da mulher, é uma data para se promover reflexões sobre como o mundo tem se portado
acerca delas nos outros 364 dias do ano.

Acerca do contento histórico, temos que:

"No Dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade norte americana de
Nova  Iorque,  fizeram uma grande  greve.  Ocuparam a  fábrica  e  começaram a  reivindicar  melhores
condições de trabalho, tais como, redução na carga diária de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam
16 horas de trabalho diário), equiparação de salários com os homens (as mulheres chegavam a receber
até um terço do salário de um homem, para executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno
dentro do ambiente de trabalho.
 
A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi
incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano.
 
Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência naDinamarca, ficou decidido que o 8 de março
passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em homenagem as mulheres que morreram na fábrica em
1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU(Organização
das Nações Unidas)." (http://www.suapesquisa.com/dia_internacional_da_mulher.htm)

Assim é que apresentamos o presente requerimento, na certeza de sua aprovação pelos nobres pares.
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