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Nos termos dos artigos 177 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
depois de ouvido o Soberano Plenário, que aprove a realização de Sessão Especial em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, no dia 6 de março de 2019, às 09h00min, no Plenário de Deliberações “Deputado
Renê Barbour”, nesta Casa de Leis.

 

 

JUSTIFICATIVA

O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente no dia 8 de março e diferentemente de outras
datas comemorativas, ela não foi criada com fundo comercial, pelo contrário, sua origem tem raízes mais
profundas, com início no século XX.

Muitos creditam a criação da data num episódio de incêndio ocorrido numa fábrica têxtil em Nova York, no
ano de 1911, quando aproximadamente 130 operárias morreram carbonizadas. Indubitável que esse terrível
acontecimento ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas no decorrer do
século XX, entretanto os eventos que culminaram e deram forças a criação do Dia Internacional da Mulher
são anteriores a este fato.

Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em
vários países europeus e nos Estados Unidos da América. As exaustivas jornadas de trabalho ultrapassando
14/15 horas diárias e os medíocres salários pagos, frutos da Revolução Industrial levaram as mulheres a
greves, forma encontrada para reivindicar melhores condições de trabalho e principalmente dar fim ao
trabalho infantil, mão de obra muito utilizada e explorada nas fábricas naquela época.

A partir daí, ao longo dos anos vários outros protestos eclodiram pelo mundo fortalecendo a luta das
mulheres por seus direitos, mas foi em 8 de março de 1917 (23 de fevereiro no calendário Juliano, adotado
pela Rússia até então), quando aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra o Czar Nicolau II,
as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra - em um protesto conhecido como
"Pão e Paz" - que a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher,
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apenas em 1921.

Atualmente, a data é cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar direitos e disseminar o
“empoderamento feminino” que se reflete na luta das mulheres por igualdade social, política e econômica
entre os gêneros.

Assim, é com respeito e admiração que requeiro esta sessão especial como forma de homenagearmos as
mulheres mato-grossenses que fizeram e fazem a diferença com sua força, garra e determinação, sem
jamais perder a sua particularidade, a sua essência que é ser MULHER.

Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente Requerimento pelos nobres Deputados com assento
nesta Casa de Leis.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Fevereiro de 2020

 

João Batista
Deputado Estadual
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