COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
REQUERIMENTO N°___DE 2019
(Da Sra. SÂMIA BOMFIM, Sra. FERNANDA MELCHIONNA, Sra. ÁUREA
CAROLINA e Sra. TALÍRIA PETRONE)

Requer que seja realizada reunião de Audiência
Pública com o tema “As Cotas para mulheres nas
eleições e o desafio da participação feminina na
política”

Senhora Presidenta,
Nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeremos a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta Comissão, seja
realizada reunião de Audiência Pública sobre “As Cotas para mulheres nas
eleições e o desafio da participação feminina na política” com os seguintes
convidados e convidadas:
1.

Ana Carolina Querino, representante interina da ONU Mulheres no

Brasil;
2.

Vera Lúcia Taberti, promotora de Justiça de São Paulo;

3.

Flávia Biroli, cientista política e professora da Universidade de Brasília;

4.

Lígia Fabris, Professora da FGV-RJ

5.

Luciana Lóssio, advogada e ex-ministra do TSE.

JUSTIFICAÇÃO
Desde 1995 há uma regulamentação no Brasil que prevê cotas de 30% nas
listas de candidaturas proporcionais em todas as esferas de poder. No entanto,
os índices de participação política feminina no país são ainda muito baixos. Até
2018, as mulheres representavam 10% da Câmara dos Deputados. Após as
últimas eleições, passamos a contar com 15% de deputadas federais, um
aumento de 51% em relação à legislatura passada. Esse é o maior aumento
desde 2002, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Este salto se explica
por conta da obrigatoriedade do investimento do fundo eleitoral partidário nas

candidaturas de mulheres, e não apenas a reserva de candidaturas femininas.
No entanto, há ainda muito para avançar. O Brasil segue sendo um dos
últimos colocados em participação política das mulheres e promoção de
igualdade de gênero nos espaços de poder.
Assim, requeremos a realização de Audiência Pública para debater na
Câmara dos Deputados tais questões e promover o fortalecimento da
participação das mulheres na política brasileira. Diante do exposto, conto com
os nobres pares para aprovar o requerimento.

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2019.
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