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Projeto de Lei N

Institui o "Dia Municipal da Conquista
do Voto Feminino no Brasil", a ser
comemorado anualmente no dia 24
de

Fevereiro

e

dá

outras

providências.

Art. 12- Fica instituído, no âmbito do Município de Mogi
Guaçu-Sp, o Dia Municipal da Conquista do Voto Feminino no
Brasil, a ser comemorado anualmente no dia 24 de Fevereiro,
integrando o calendário oficial do Município.
Art. 2- Esta Lei, entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrários.
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Quem acompanha a importância da luta das mulheres por
direitos e o quanto essa discussão tem espaço nos dias atuais muitas
vezes não imagina quão recentes são algumas das conquistas para o
gênero feminino do ponto de vista histórico. Há apenas 88 anos, as
mulheres nem sequer participavam da vida política do país, uma vez
que eram proibidas de votar.
Somente em 24 de fevereiro de 1932. c Código Eleitoral passou
a assegurar o voto feminino todavia, esse direito era concedido
apenas a mulheres casadas, com autorização dos maridos, e para
viúvas com renda própria. Essas limitações deixaram de existir apenas
em 1934, quando o voto feminino passou a ser previsto na
Constituição Federal.
Esse cenário não era exclusividade do Brasil. Na França, por
exemplo, o voto feminino se tornou realidade em 1944 e, na Suíça, em
1971. No Brasil, no entanto, a bandeira das mulheres pelo direito de
votar e de serem votadas teve início décadas antes, pelo menos
desde 1891, quando foi apresentada proposta de emenda á
Constituição brasileira que trazia essa prerrogativa. A proposta,
contudo, foi rejeitada.
O tema ganhou ainda mais força no início do século XX, a partir
da militância política feminina na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.
Essa atuação organizada e estratégica inspirou outras mulheres no
mundo todo. A internacionalização do movimento, conhecido como
sufragista, favoreceu a conquista do voto feminino em diversos países.
O Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil passou a ser
uma data que não cair no esquecimento em face da importância que
se faz no direito da mulher estar exercendo o direito de igualdade e
estar na política.
Por este motivo, a importância da aprovação pelos nobre
colegas.
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