COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nº 2438, DE 2015, ENFRENTAMENTO AO
HOMICIDIO DE JONVENS.

REQUERIMENTO Nº

, DE 2015

(Do Sr. Bacelar)

Requer a realização de Audiência
Pública desta Comissão Especial,
com
a
participação
dos
representantes dos movimentos
jovens dos Partidos Políticos com
representação na Câmara.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a realização de
Audiência Pública desta Comissão Especial, com os presidentes ou
representantes dos movimentos jovens dos Partidos Políticos com
representação na Câmara.

JUSTIFICAÇÃO

De 2002 a 2010, o país registrou 418.414 vítimas de
violência letal, os dados constam no “Mapa da Violência 2012 – A Cor dos
Homicídios”. Como mostra o diagnóstico, os homicídios são hoje a principal

causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil e atingem especialmente

jovens do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos
centros urbanos. Dados do SIM/Datasus do Ministério da Saúde mostram que
mais da metade dos 52.198 mortos por homicídios em 2011 no Brasil eram
jovens (27.471, equivalente a 52,63%), e 93,03% do sexo masculino. Por essa
razão, os homicídios de jovens representam uma questão nacional de saúde
pública, além de grave violação aos direitos humanos, refletindo-se no
sofrimento silencioso e insuperável de milhares de mães, pais, irmãos e
comunidades.
A violência impede que parte significativa dos jovens
brasileiros usufrua dos avanços sociais e econômicos alcançados na última
década e revela um inesgotável potencial de talentos perdidos para o
desenvolvimento do país. O problema também revela uma experiência negativa
que já marca toda uma geração de jovens brasileiros: pesquisa recente da
Secretaria Nacional de Juventude1 aponta que 51% dos jovens ouvidos, em
todos os estados, em cidades de pequeno, médio e grande porte, e em todos os
estratos sociais, já perderam uma pessoa próxima de forma violenta.
É importante escutar os jovens que representam os
partidos políticos e ver o que eles pensam sobre o tema. Quais os problemas
enfrentados na juventude brasileira?. Como os representantes dos partidos
estão se mobilizando contra o extermínio de jovens?. Juntos podemos construir
novas políticas públicas.

Sala da Comissão, em

Deputado BACELAR

de

de 2015.

