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Natureza da Emenda
Modificativas: propõe um texto alternativo (por meio da supressão de parte, inclusão de
complemento ou altera a redação) a uma tese do Livro 5.
Indique aqui o número da tese a ser modificada (Modificativa)
276
Inserir o texto modificado apontando a supressão de parte, inclusão de
complemento ou a alteração da redação. (Modificativa)
O PSB reconhece a necessidade de políticas afirmativas e banderias de lutas feministas,
como a descriminalização e a garantia do aborto legal, o fim das exigências para a realização
da Ligadura Tubária, assegurados pelo SUS.
Justificativa (Modificativa)
O sistema econômico vigente com moralidades arcaicas e religiões perpetuam as
desigualdades sociais neste país. É perceptível o impacto negativo do patriarcado e
misoginia na vida das mulheres, atualmente os direitos reprodutivos estão inexistentes, pois
segundo o código penal o aborto induzido é considerado crime e para a realização da
cirurgia esterilizadora feminina a mulher precisa atender requisitos: ter mais de vinte e cinco
anos e possuir mais de dois filhos vivos.
Dessa forma, ficam subentendidos as dificuldades enfrentadas pelo sexo feminino,
pois uma gravidez indesejada acarreta diversos problemas na vida profissional e pessoal.
Dado que quando a mulher torna-se mãe ganha muitas responsabilidades, ainda mais
somadas aos descasos masculinos influenciados pela sociedade a não agirem como devem
as deixando sobrecarregadas. Cuidar de uma vida é extremamente difícil e agregando a
falta de desejo pela árdua tarefa acaba sendo uma experiência horrível e cansativa, podendo
causar desgastes físicos e psicológicos.
Em suma, é notado como as políticas públicas afetam as vidas dos cidadãos. Com
isso, percebe-se que as desigualdades de gênero estão presentes até mesmo na estrutura
de leis do Estado, fazendo-se notar como é uma questão cultural a descriminação da mulher,
sendo reforçada por uma educação machista e opressora. Por isso torna-se imprescindível
a legalização e a descriminalização do aborto, bem como o fim das imposições para a
realização de laqueaduras, pois são questões de saúde coletiva, já que a sua proibição não
os torna inexistentes, apenas perigosos para a vida dos que o fazem, assim o governo fica
responsável por sua efetivação por deter os meios, sendo que o bom uso de projetos podem
influenciar positivamente o corpo social.

