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Modifica dispositivos da Resolução 400, de 12
de  dezembro  de  2001,  que  dispõe  sobre  a
criação do Programa Jovem Cidadão no âmbito
da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras
providências.

 

     A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

     Art. 1º Fica modificado o artigo 4º da Resolução Nº 400, que “dispõe sobre a criação, no âmbito da
Assembleia Legislativa, do Programa Jovem Cidadão, e dá outras providências”, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

 

     “Art. 4º O Parlamento Mirim será composto de, no máximo, 24 (vinte e quatro) Deputados Estaduais,
devendo ser igualitariamente composto pelos gêneros masculino e feminino, ou seja, observado o percentual
de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

(...)”

 

     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

     A presente proposição foi sugerida pela Câmara Setorial Temática que debate políticas públicas sobre
direitos à mulher e, dentre outras, trata da questão de equiparação do gênero masculino e feminino.

 

     Sem aprofundamento complexo e de forma rasa, a matéria visa aprimorar o tema de direitos humanos
moderno que, dentre outras regulamentações, prevê os direitos humanos da mulher.

 

     É de destacar que a priori o assunto pode ser sem destaque, mas quando analisamos os números e as
raízes machistas enraizadas em nossa sociedade (leia-se família), passa a soar diferente, com o destaque
devido.

 

     Quando se fala em “direitos humanos das mulheres”, é comum a contestação no sentido de que todos
são iguais perante a lei e que por isso “hoje já não faz sentido” falar em feminismo, quando as mulheres “já
conquistaram tanta coisa” e “já tem tanto espaço no mundo”.

 

     Apesar de todos esses “jás”, há muitos “aindas” que justificam que “ainda” sejam necessárias demandas
específicas por direitos humanos das mulheres.

 

     Ainda é necessário falar em direitos humanos das mulheres porque nossos direitos políticos não são
plenamente exercidos. Embora saibamos que as mulheres representam mais da metade do eleitorado do
país, não representamos nem 10% das cadeiras do Congresso Nacional. Aliás, ainda são dignos de nota
fatos como “a 1ª mulher presidenta”, “a 1ª mulher ministra do STF” – e ainda não tivemos a notícia da 1ª
mulher presidenta da Câmara ou do Senado.

 

     Ainda é necessário falar em direitos humanos das mulheres porque nossos direitos econômicos, sociais e
culturais continuam um desafio a ser cumprido. Em 2014, o Brasil figurou na 79ª posição dentre 187 países
do ranking do índice de desigualdade de gênero do PNUD, que tem por critérios fatores como o acesso à
educação e saúde materna para avaliar as diferenças das condições materiais das vidas de homens e
mulheres.

 

     Ainda é necessário falar em direitos humanos das mulheres porque sofremos restrição à liberdade de
expressão em blogs que tratam de temas relacionados ao feminismo, com o assédio virtual contendo
ameaças de estupro e de morte às mulheres que ousam discutir o assunto.
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     Ainda é necessário falar em direitos humanos das mulheres porque nossa liberdade de ir e vir é
restringida e turbada com o assédio sexual nas ruas e outros espaços públicos.

 

     Ainda é necessário falar em direitos humanos das mulheres porque os direitos sexuais são violados
quando se questiona se uma universitária “bebeu demais” na festa da faculdade, quando foi atacada por um
colega.

 

     Ainda é necessário falar em direitos humanos das mulheres porque nosso direito à vida ainda é
ameaçado – ou mesmo violado – em circunstâncias que frequentemente envolvem a violência de gênero,
pois a violência letal contra mulheres é, em sua maioria, praticada dentro de nossas residências, por maridos,
companheiros ou outros homens com quem mantemos relacionamentos afetivos.

 

     Este raciocínio deve ser levado em consideração nas diversas frentes e segmentos educacionais e, para
tanto, ser formador do caráter humano. A criança que cria suas convicções de cidadania levando em
consideração a equiparação do gênero, desenvolve diversas formas amadurecidas de prevenção e combate
a este tipo de violência, que a muito tempo deixou de ser comum na vida cotidiana da família moderna.

 

     Por estes e por inúmeros motivos não trazidos à baila, apresentamos a presente matéria legislativa com o
intuito de atender sugestão da Câmara Setorial mencionada e, ainda, promover políticas públicas eficazes
sobre o tema.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Junho de 2019

 

Janaina Riva
Deputada Estadual

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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