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RESUMO 

 

O presente estudo dedica-se à análise da participação das mulheres na Câmara dos Deputados 

brasileira, na 54ª Legislatura, correspondente ao período 2011-2015 e sua influência na 

concretização da igualdade de gênero. Inicialmente, serão considerados aspectos relativos à 

cidadania feminina, à dicotomia público/privado e à entrada das mulheres na esfera pública. A 

questão da igualdade de gênero será focada, especificamente, no aspecto da participação 

política feminina e sua contribuição para a equidade. Por meio da pesquisa, serão analisados 

os perfis das parlamentares titulares no período mencionado, as áreas em que atuaram e os 

interesses que defendem. Após a coleta dos dados, será possível constatar se a atuação política 

das parlamentares abrange a temática da igualdade de gênero ou se, por outro lado, as 

Deputadas não incluíram de modo relevante o tema em seus mandatos. A dissertação 

apresentará, finalmente, um panorama acerca da participação feminina na Câmara dos 

Deputados, no período de 2011-2015, destacando que tipo de impacto essa atuação produz 

para a igualdade de gênero no Brasil. 

 

Palavras-chave: Mulheres; Câmara dos Deputados; Política; Igualdade; Gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This study is dedicated to the analysis of the participation of women in the Brazilian Chamber 

of Deputies, the 54th Legislature, corresponding to the 2011-2015 period and its influence on 

the achievement of gender equality. Initially, will be considered the aspects of the feminine 

citizenship, public/private dichotomy and the entry of women in the public sphere. The issue 

of gender equality will be focused specifically on the aspect of women’s political participation 

and their contribution to equity. Through research, the profiles of parliamentary holders in the 

mentioned period will be analyzed, the areas in which they operate and the interests they 

represent. After collecting the data, it will be possible to see whether the political activity of 

the parliamentary covers the issue of gender equality or, on the other hand, the Deputies did 

not included, in a relevant way, the issue in their mandates. The dissertation will, finally, offer 

an overview about the female participation in the Chamber of Deputies in the 2011-2015 

period, highlighting what kind of impact this work produces for gender equality in Brazil. 

 

Keywords: Women; Chamber of Deputies; Politics; Equality; Gender. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mulheres carregam uma antiga história de discriminação e submissão. 

Aprisionadas no desempenho de papéis pré-estabelecidos em razão do gênero, as mulheres 

experimentaram a categoria de cidadãs de segunda classe. 

O lançar dos olhos sobre o passado demonstra que, na maior parte das sociedades, as 

mulheres foram oprimidas de diversas maneiras. Em algumas culturas, as mulheres não eram 

consideradas cidadãs, em outras, apesar de terem reconhecidos seus direitos, não podiam 

exercer o poder do mesmo modo que os homens.1 

A história das mulheres é particular, pois suas conquistas não são simultâneas às dos 

homens. Grande parte dos progressos sociais atingiu primeiramente a parcela masculina da 

população e somente após novas lutas foram estendidos às mulheres, por exemplo, o acesso à 

educação e o direito a voto. 

A trajetória das mulheres passa pela aquisição da condição de sujeito de direitos e pela 

inclusão na cidadania, chegando, finalmente, à ideia de que é necessário conferir ao sexo 

feminino a cidadania plena. Essa evolução, ao longo dos tempos, trouxe às mulheres o acesso 

a diversos direitos que antes lhes eram negados. 

No Brasil atual, a igualdade de gênero2 é norma constitucional e objeto de diversas 

ações do Poder Público, no sentido de concretizá-la. A legislação brasileira, em diversos 

                                                           
1
A condição feminina, principalmente na Europa e nas sociedades influenciadas pela cultura da região, é 

historicamente marcada pela opressão e submissão em relação aos homens. De modo diverso, em outras culturas 

ao redor do mundo, as mulheres desfrutaram, sem distinção, de direitos e responsabilidades. Na civilização do 

Antigo Egito, por exemplo, as mulheres possuíam o mesmo status dos homens, sem necessidade de guardião ou 

representante, com direitos iguais inclusive no tocante a casamento, herança e propriedade (SÁNCHEZ, José 

Luis (direção). A história cotidiana às margens do Nilo. Barcelona: Ediciones Folio, 2007. p. 45-46). 
2
 Faz-se necessário apresentar a distinção conceitual dos termos “sexo” e “gênero”, utilizados ao longo do 

presente estudo. Foram aplicados os conceitos apresentados por Isabel Cristina Jaramillo, segundo a qual “sexo é 

a palavra que se usa geralmente para fazer alusão às diferenças biológicas relacionadas à reprodução” e 

“distingue machos de fêmeas”. Gênero, por sua vez, é categoria que “se refere às características que são 

socialmente atribuídas às pessoas de um sexo ou de outro” e “distingue masculino de feminino” (JARAMILLO, 

Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. Disponível em: 

<http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Jaramillo%20La%20cr%C3%ADtica%20feminista%20al%2

0derecho_0.pdf>. Acesso em: 15 de setembro de 2015. p. 3). 
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diplomas legais, buscou maneiras de integrar a mulher à sociedade com plenitude, conforme 

será demonstrado nesta dissertação. 

A igualdade de gênero, todavia, apresenta-se sob duas formas. A igualdade formal foi 

legalmente assegurada às mulheres. Entretanto, materialmente, seu acesso às mesmas 

oportunidades conferidas aos homens ainda não pode ser considerado concretizado. 

Os constrangimentos aos quais as mulheres são submetidas em razão do gênero em 

nossa sociedade são de diversas ordens. No mercado de trabalho, as mulheres recebem 

menores remunerações e são menos numerosas nos mais altos postos, persistindo a 

segregação horizontal (segregação ocupacional e setorial do emprego feminino em alguns 

setores econômicos e em determinados grupos de ocupações, como nas áreas da educação e 

saúde) e a segregação vertical (refere-se às chances reduzidas que as mulheres têm de 

ascender na hierarquia organizacional).3 Em suas casas, as mulheres ainda são consideradas 

responsáveis pelas tarefas relacionadas à limpeza e organização, independentemente de 

exercerem ou não um trabalho remunerado, ou da carga horária deste. Os cuidados com as 

crianças são, em regra, atribuídos à mulher. Ela se vê retratada em propagandas como objeto 

sexual, mãe dedicada, faxineira da família, cozinheira, compradora compulsiva... 

Como se pode perceber, ainda subsiste a atribuição do âmbito privado às mulheres e 

do público aos homens. Contudo, a barreira intransponível que se erguia entre ambos, no 

passado, tornou-se mais tênue e, hoje, pode ser ultrapassada por aqueles que assumirem as 

consequências de não corresponder ao papel “esperado”. 

O empoderamento das mulheres é, atualmente, um tema discutido e incentivado 

mundialmente.4 Não é mais razoável esperar que as mulheres mantenham-se na posição de 

coadjuvantes das transformações sociais que o mundo experimenta. 

Certamente, a atuação nas esferas de poder das sociedades pode se manifestar de 

modos diversos, mas, inegavelmente, a participação política é uma das formas mais 

significativas. O empenho das mulheres em tomar parte na construção da democracia e seu 

                                                           
3
CYRINO, Rafaela. Essencialismo de gênero e identidade sexual: o caso das mulheres executivas. Cad. Esp. 

Fem. Uberlândia/MG, v. 24, n. 1, p. 79-102, jan/jun.2011, p. 83. Disponível em:  

<http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/article/view/14219/8140>. Acesso em: 16 de novembro de 2015. 
4
 Em 2010, foi criada a ONU Mulheres, entidade da Organização das Nações Unidas especialmente destinada a 

promover: a eliminação da discriminação contra mulheres e meninas, o empoderamento feminino e a igualdade 

entre homens e mulheres como parceiros do desenvolvimento mundial. Disponível em: 

<http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/>. Acesso em: 10 de setembro de 2015. 
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envolvimento na política, institucionalizada ou não, demonstra ser fundamental para a 

consolidação da cidadania plena. 

A transformação do ambiente político, anteriormente hostil ao sexo feminino, somente 

será concretizada com a atuação constante e relevante de mulheres empenhadas na 

formulação de políticas públicas e programas sensíveis às necessidades do gênero. 

Desse modo, levando-se em consideração a importância da participação política das 

mulheres, tanto como instrumento de efetivação da cidadania como de transformação da 

sociedade, o presente estudo voltar-se-á à análise da atuação feminina na Câmara dos 

Deputados brasileira, tendo sido considerado o período correspondente à 54ª Legislatura 

(2011-2015), uma que vez que se trata da mais recente legislatura finalizada. 

A composição da bancada de deputados é predominantemente masculina (em 1º de 

outubro de 2014, os homens correspondiam a 91,4% dos assentos da Câmara).5 A minoria 

feminina em exercício na referida Casa encontra diversos obstáculos à sua atuação. As 

mulheres que atuam na política institucionalizada têm de enfrentar, além das dificuldades 

relativas ao exercício de cargos eletivos, aquelas inerentes à condição de mulher.  

O objetivo geral do presente estudo é compreender a participação feminina na política 

institucional brasileira, tendo como cenário a Câmara dos Deputados. O intuito primordial da 

pesquisa é permitir classificar a representatividade políticas das mulheres na Câmara como 

substancial ou meramente simbólica. Pretende-se constatar se a presença das mulheres como 

parlamentares contribui materialmente para a igualdade de gênero no Brasil ou, se, por outro 

lado, constitui-se simples formalidade, sem impactos significativos para a erradicação da 

discriminação de gênero no país. 

Os objetivos específicos estão, por sua vez, relacionados aos dados a serem coletados 

por meio da pesquisa que constitui a presente dissertação. Primeiramente, buscar-se-á 

verificar se as mulheres que ocuparam, como titulares, assentos na Câmara dos Deputados 

durante a 54ª Legislatura atuaram principalmente em áreas “tipicamente” femininas, como 

aquelas relacionadas à filantropia e caridade (concretamente representadas por temas como 

educação e saúde, por exemplo) ou se estenderam a atuação feminina a áreas 

majoritariamente masculinas como política fiscal, economia e segurança nacional. 

                                                           
5
 Disponível em: <http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif011014.htm>. Acesso em: 10 de setembro de 2015. 
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O segundo objetivo específico está relacionado à produção legislativa acerca da 

igualdade de gênero e reside em constatar se as mulheres estão inclinadas ou não a apresentar 

projetos de lei relativos ao fim da discriminação em razão do gênero. Verificar se a igualdade 

de gênero é um tema em relação ao qual as parlamentares tendem a legislar é, portanto, um 

dos objetivos da presente monografia. 

A pesquisa realizada para a obtenção dos dados necessários à dissertação envolve a 

reunião de informações relativas à composição da Câmara dos Deputados durante a 54ª 

Legislatura, com o destaque para as 45 Deputadas Federais eleitas para ocuparem assentos na 

Casa6. Serão reunidas as comissões de que as parlamentares fizeram parte e os projetos de lei 

por elas apresentados durante o período.  

Para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados, os dados serão organizados e 

classificados de acordo com critérios formulados por Luis Felipe Miguel e Fernanda Feitosa, 

e apresentados no artigo intitulado O gênero do discurso parlamentar: mulheres e homens na 

tribuna da Câmara dos Deputados.7 Desse modo, será possível visualizar um panorama da 

atuação das Deputadas Federais durante a 54ª Legislatura e, então, compreender se as 

mulheres restringem seus mandatos a temas tradicionalmente femininos ou se os estendem a 

outras áreas e, ainda, se legislaram acerca da promoção da igualdade de gênero.  

A relevância de um estudo dessa natureza é ressaltada à medida que o eleitorado 

brasileiro se constituía, em 2014, por 52,2% de mulheres e 47,8% de homens, de acordo com 

o Tribunal Superior Eleitoral. 8  A participação feminina na política institucional deve ser 

compreendida como uma indicação do espaço ocupado pelas mulheres na esfera pública no 

Brasil e sua análise mostra-se importante para o fortalecimento da democracia brasileira e da 

plena cidadania feminina, ao considerar-se que a democracia deve representar todos os grupos 

da sociedade e as mulheres constituem, em termos gerais, metade da população. 9 

                                                           
6
Somente foram considerados para a pesquisa os dados relativos às Deputadas Federais titulares que ocuparam 

assentos na 54ª Legislatura. 
7
 MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda. O gênero do discurso parlamentar: mulheres e homens na tribuna 

da Câmara dos Deputados. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, p. 201-221, 2009. 
8
Informações disponíveis em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2014-eleitorado>. 

Acesso em: 16 de novembro de 2015. 
9
 ONU MULHERES. Empoderamiento político de las mujeres: marco para una acción estratégica (2014-2017). 

Disponível em:  

<http://lac.unwomen.org/~/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/empoderamiento_polit

ico_de_las_mujeres-new2-cn.pdf>. Acesso em: 20 de agosto de 2015.  p. 29. 
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Destaca-se que a pesquisa acerca da produção legislativa dos homens na Câmara dos 

Deputados, sobre a temática de seus projetos e em relação especificamente à igualdade de 

gênero, seria de grande valia para a realização de um comparativo entre a atuação dos homens 

e das mulheres na política institucionalizada. Entretanto, em razão da significativa extensão 

de uma pesquisa dessa natureza e do tempo restrito para a finalização da presente monografia, 

mostra-se inviável a condução das duas pesquisas. Optou-se, portanto, por analisar-se na 

dissertação apenas a produtividade feminina, sem desprezar a relevância das conclusões que 

uma pesquisa geral forneceria. 

 A linha de pesquisa adequada ao estudo é aquela relativa à Cidadania modelando o 

Estado, uma vez que a questão da cidadania feminina encontra-se diretamente relacionada, 

como se pretende demonstrar, à participação política sob a ótica de um Estado Democrático 

de Direito. Não é possível falar-se em cidadania plena sem que haja espaço para a efetiva 

representatividade política. O ponto central da dissertação é, portanto, justamente a força 

inafastável da cidadania na construção de um Estado democrático maduro e igualitário. 

 A literatura acadêmica utilizada para a construção do presente estudo é vasta, mas é 

possível destacar autores que constituem o marco teórico no qual se assentam as bases da 

dissertação, como Nancy Fraser e Encarna Bodelón, das quais foram utilizados conceitos e 

referências. Além disso, o artigo O gênero do discurso parlamentar: mulheres e homens na 

tribuna da Câmara dos Deputados, de Luis Felipe Miguel e Fernanda Feitosa, constitui a base 

para a classificação dos dados colhidos através da pesquisa que integra a dissertação. 

Desse modo, o trabalho reunirá elementos significativos acerca da participação 

feminina na política institucionalizada no país e, portanto, de um relevante aspecto da 

condição das mulheres brasileiras. A compreensão dessa atuação demonstra ser de grande 

valia para que as mulheres possam, finalmente, contar sua própria história, sem a pecha de 

pertencerem à categoria do “outro”, do “inessencial”. 

 Finalmente, na titularidade de seus próprios direitos, as mulheres do século XIX têm 

um novo desafio: escolher entre corresponder aos papéis atribuídos a elas pelos homens ao 

longo dos tempos, ou confrontá-los, criando para si próprias os papéis que desejam exercer.
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1. CIDADANIA E CONDIÇÃO FEMININA 

 

1.1.As dimensões da cidadania e de seu exercício 

 

O ponto de partida para a análise da condição feminina é o estudo da cidadania. Essa 

expressão tem sido utilizada no sentido que a evocamos atualmente desde 1576, encontrada 

em Les Six Livres de la Republique, de Jean Bodin. De acordo com essa primeira concepção 

de cidadania, o cidadão era um súdito livre que dependia da soberania de outro. A cidadania 

seria, desse modo, uma obrigação de obediência.10 Sua função no século XVI era contribuir 

para a unificação do Estado Absolutista à medida que conferia a alguns o status jurídico de 

cidadãos, possibilitando relacionarem-se com o soberano. As mulheres não eram consideradas 

cidadãs, uma vez que se encontravam submetidas ao chefe de família. 

A partir do século XVII, a concepção de cidadania é dotada de dimensão individual, 

concebendo o cidadão como um indivíduo igual aos demais que compõem o conjunto sob 

autoridade do governo. 11  Efetivado por Thomas Hobbes, em Do Cidadão, o conceito de 

cidadania passou a conter a submissão ao Estado (com a limitação da sua vontade), para que 

recebesse, em troca, proteção e segurança. Surge, aqui, um aspecto novo da cidadania, o 

direito de defender-se também do próprio soberano (no caso, o Estado). 

A terceira dimensão da cidadania, entretanto, trazida pelo movimento Iluminista do 

século XVIII, resgatou o conceito clássico de cidadania, compreendendo-a com uma 

perspectiva horizontal, explicitando a ligação entre os cidadãos na formação do Estado. O 

Contrato Social é, aqui, compreendido como um consenso e não mais como uma submissão. 

A constituição da cidadania em sua terceira dimensão está fundamentada na comunidade e na 

participação política. 

Cabe ressaltar que a cidadania como status político, concedido aos membros do 

Estado para que participassem de suas decisões, continuava sendo negada às mulheres. Essa 
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 SMANIO, Gianpaolo Poggio. As dimensões da cidadania. In: Revista Jurídica: Novos Direitos e Proteção da 

Cidadania. São Paulo: Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, 2009. p. 13. 
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Idem, p. 14. 
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concepção não representava, tampouco, benefícios no dia a dia da população, uma vez que 

não era garantia de direitos sociais. 

Visando superar a lacuna social presente no conceito de cidadania em evidência até 

então, T. H. Marshall, em sua obra Cidadania, classe social e status, propôs uma nova 

definição.12 De acordo com o autor, a cidadania poderia ser dividida em três elementos. O 

primeiro deles é o elemento civil, relacionado aos direitos necessários à liberdade individual: 

o direito de defender seus direitos e pôr-se em igualdade perante todos. O segundo elemento é 

o político, que deve ser entendido como o direito de participar no exercício do poder político, 

seja como membro investido de autoridade seja como eleitor. Por fim, a terceira parte 

corresponde ao elemento social, que se refere ao direito de usufruir do padrão de vida que 

prevalece na sociedade, com um mínimo bem-estar econômico, segurança, educação e 

serviços sociais. Constitui, ainda, a redução das desigualdades de classe, um direito a uma 

renda real13. 

Entretanto, a realidade do século XXI é permeada por constantes mudanças e diversos 

fatores levaram à necessidade de um novo ponto de vista em relação à cidadania. De acordo 

com Smanio, “a exclusão social, a imigração, os novos movimentos sociais, a pluralidade 

religiosa e étnica, a globalização tornam imperiosa uma redefinição de cidadania”.14 Ana 

Maria D’Ávila Lopes menciona, a esse respeito, que o direcionamento do feminismo para a 

participação das mulheres no espaço público, a partir da crítica à visão tradicional de 

cidadania como neutra em relação ao gênero, contribui para a necessidade de uma redefinição 

de cidadania.15 Assim, além de participativa, a cidadania deve ser ativa. 

Novos aspectos foram trazidos ao conceito formulado por T. H. Marshall, como a 

solidariedade, de modo a garantir a participação política e a efetivação dos direitos 

fundamentais (civis, políticos e sociais) de todos. 16 Além disso, a via da cidadania 

multicultural possibilita o reconhecimento das diferenças e permite o exercício de várias 
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 MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967. p. 63. 
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Idem, p. 88. 
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 SMANIO, Gianpaolo Poggio. A conceituação da cidadania brasileira e a Constituição Federal de 1988. In: 
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 LOPES, Ana Maria D’Ávila. A cidadania na Constituição Federal brasileira de 1988: redefinindo a 

participação política. In: BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Faya Silveira. 
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2006. p. 24-25. 
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 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Op. cit., p. 337. 
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cidadanias, de acordo com as comunidades políticas das quais as pessoas fazem parte.17 A 

cidadania inclusiva também deve receber espaço nessa redefinição, uma vez que abre espaço 

para a convivência pacífica e inclusiva dos grupos e minorias sociais.18 

Além disso, a redefinição de cidadania deve abarcar sua própria natureza jurídica, na 

toada do entendimento da doutrina majoritária brasileira.19 Concebida por Marshall como um 

status, a realidade atual demanda o reconhecimento da cidadania como um direito 

fundamental. Esse reconhecimento pode garantir uma proteção mais efetiva de seu 

cumprimento. De acordo com Lopes, essa proteção seria fortalecida por meio de mecanismos 

já previstos na Constituição de 1988, por exemplo, a norma que estabelece a aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais, independentemente de norma regulamentadora (art. 5º, § 

1º) e, em caso de omissão estatal, a possibilidade de reforçar seu exercício por meio do 

manejo de mandado de injunção.20 

Essa nova reavaliação contribui, ainda, para o fortalecimento da relação entre 

cidadania, direitos humanos e Estado Democrático de Direito. A cidadania encontra-se 

inserida na Constituição Federal como um dos princípios fundamentais da República 

Federativa do Brasil (art. 1º, II), constituída sob a forma de Estado Democrático de Direito, ou 

seja, sob uma forma política submetida à legalidade em que poderes independentes atuam de 

modo a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos.21 Nesse contexto, a cidadania é a base 

de participação política no Estado, por meio do exercício dos direitos fundamentais. 

A cidadania é, portanto, condição da pessoa que vive em uma sociedade livre, 

pressupondo igualdade entre todos os membros da sociedade, inexistindo privilégios. O 

exercício das liberdades fundamentais da cidadania exige, desse modo, uma ordem política 

democrática que a garanta, por meio de leis e de políticas públicas. Afinal, conforme afirma 

Smanio, “onde há tirania não existem cidadãos”.22 
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Idem, p. 30. 
21

SMANIO, Gianpaolo Poggio. Op. cit., p.19. 
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Associando-se cidadania à democracia, apreende-se que os direitos fundamentais 

devem ser exercidos igualitariamente por todos. De acordo com o art. 5º, caput, da 

Constituição, todos são iguais perante a lei. O alcance do princípio não se restringe à norma 

legal posta, mas alcança também o legislador, impedindo que leis sejam editadas em 

desconformidade com a isonomia.23 O ordenamento jurídico brasileiro tem caminhado nesse 

sentido, consolidando a igualdade formal entre homens e mulheres. 

Todavia, a realidade que se observa é a da desigualdade e da “cidadania 

diferenciada”,24 experimentada por diversos grupos e minorias. No Brasil, preconceitos de 

origem religiosa, étnica e social acompanham as desigualdades de gênero, restringindo o 

acesso de diversos cidadãos a direitos e oportunidades. O presente estudo dedica-se 

especificamente a analisar as questões decorrentes do gênero sem ignorar, entretanto, as 

desigualdades de diferentes naturezas que impedem a concretização dos ideais humanitários 

de liberdade, justiça e paz, tal qual apresentados no Preâmbulo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948. 

 

1.2. A cidadania das mulheres 

 

As mulheres constituem um grupo particular no que concerne ao exercício da 

cidadania. Conforme mencionado anteriormente, a conceituação de cidadania passou por 

diferentes dimensões até que se chegasse ao conceito amplamente difundido hoje, formulado 

por Marshall. Ressalta-se, ainda, que o referido conceito também é objeto, atualmente, de 

questionamentos e discussões de ordens diversas, objetivando dar-lhe elementos de 

concretude e coerência com os novos tempos, como a solidariedade, o multiculturalismo e a 

inclusão. As mulheres, entretanto, não usufruíram dos avanços e conquistas da cidadania do 

mesmo modo que os homens, uma vez que, por muito tempo, a condição de cidadãs lhes foi 

negada. De acordo com Pinsky e Pedro:25 
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As mulheres constituem um caso especial entre os desfavorecidos pela cidadania, 

pois não colhem na mesma medida que os homens do povo os avanços na legislação, 

sendo que, algumas vezes, esses próprios avanços significaram para elas 

discriminações ainda mais evidentes.
26

 

Os diversos modos por meio dos quais as mulheres foram excluídas e oprimidas ao 

longo da História foram analisados sob variados aspectos e existe vasta literatura sobre o 

assunto. Mas é fato que as mulheres, ainda hoje, são mais pobres que os homens, ganham 

menores salários e assumem mais responsabilidades familiares e domésticas.27 Além disso, as 

mulheres permanecem menos numerosas nos espaços de tomada de decisão. O Brasil 

encontra-se, atualmente, na 115ª posição do ranking mundial de presença feminina nos 

parlamentos, de acordo com a organização Women in Parliaments.28 

Nota-se que, apesar dos inúmeros avanços nos direitos das mulheres e na condição 

feminina, a busca pela cidadania plena continua em pauta. A cidadania e a democracia 

constituem processos históricos de conquista de direitos e deveres e concretizam-se na 

sociabilidade cotidiana e na eficácia das instituições e equipamentos públicos.29 Considerando 

os mencionados instrumentos de concretização, não é razoável afirmar que as mulheres (e 

outros grupos sociais) desfrutam com efetividade da cidadania. Ademais, se a cidadania pode 

ser pensada como igualdade e como eliminação da hierarquia entre as pessoas, não se pode, 

do mesmo modo, sustentar que a cidadania tenha se consolidado em relação às mulheres. 

A própria concepção de cidadania, seja como status seja como direito fundamental, 

guarda em si o aspecto da exclusão – exclusão dos que não pertencem ao Estado-nação. Pode-

se afirmar que o modo como essa categoria se construiu tem produzido formas contraditórias 

(inclusão versus exclusão) de abrangência dos sujeitos sociais. Novas reconfigurações 

mostram-se, desse modo, indispensáveis. 

A cidadania pode ser considerada, ainda, como um processo de constituição de 

sujeitos e sua história engloba o modo como ela foi construída, evocada ou negada.30 Em 
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muitos momentos, é também a história das mulheres como sujeitos (ou da negação dessa 

condição).31 O surgimento da expressão “cidadania das mulheres” demonstra a relevância das 

desigualdades estruturais a que estas foram submetidas, salientando a necessidade de 

demandar direitos, pensar e propor políticas públicas.  

Segundo Carole Pateman, a cidadania, tal qual é conhecida hoje, é um modelo 

patriarcal, fundado na universalidade do masculino, que abstratamente foi colocado como 

norma de referência. A diferença entre os sexos, portanto, na prática, tornou-se sinônimo da 

diferença entre liberdade e sujeição.32 Esse sistema androcêntrico teria sido responsável por 

produzir três tipos diferentes de relação entre as mulheres e a cidadania. 

A primeira delas demonstra que as mulheres foram acuadas a uma cidadania de 

segunda classe. A segunda hipótese sustenta que as mulheres foram integradas à cidadania 

como indivíduos assimilados aos homens, sendo-lhes negadas suas experiências como 

mulheres. E, finalmente, as mulheres teriam sido incluídas na cidadania como mulheres, mas 

com a diferença sexual confirmando a separação entre público e privado, e determinando as 

funções dos indivíduos na sociedade de acordo com o gênero.33 

Como se pode perceber, o mencionado dilema leva em consideração a questão da 

igualdade-diferença na consolidação da cidadania. As múltiplas identidades34 existentes na 

sociedade (e no âmago de cada indivíduo) fazem com que seja indispensável o 

estabelecimento de uma ideia de cidadania democrática que reconheça e diversidade e o 

pluralismo.  

 O debate atual acerca da cidadania, considerando as questões relativas ao gênero, 

deve, portanto, passar pela questão da igualdade, respeitando-se, a todo o momento, as 

peculiaridades que envolvem as múltiplas identidades humanas. De modo algum o pleno 

reconhecimento político e social das mulheres deve significar que elas se adaptem à norma 

masculina, “tornem-se homens”. 35  Não se trata de adaptar as mulheres a um modelo 

masculino ou de criar um modelo feminino “adaptado às suas necessidades”. A questão é 
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permitir o acesso diferenciado das mulheres aos direitos e, assim, ao exercício efetivo da 

cidadania.36 A igualdade é, nesse aspecto, um meio concreto de garantir que cada pessoa 

desfrute de suas potencialidades, independentemente do gênero. 

 Para que as sociedades evoluam em relação ao tratamento social da diferença entre os 

sexos, é necessário que cada pessoa seja capaz de expressar as peculiaridades de sua 

identidade (no caso do presente estudo, de gênero) sem que lhe sejam impostos papéis sociais 

pré-determinados. Nesse âmbito, surgiu a questão da coexistência dos sexos. Iniciada pela 

abertura escolar, tornando mistos espaços que inicialmente eram não mistos, a coexistência 

educacional parece não ter afetado a inserção profissional ou política das mulheres, uma vez 

que a divisão sexual do trabalho e a falta de paridade de representação persistem. 

 O estudo da coexistência constatou, então, por meio de análises no trabalho, na escola, 

nos movimentos sociais etc., que, em alguns espaços, persiste a exclusão feminina, com a 

segregação da mulher (por exemplo, a política institucional). Entretanto, mesmo nos espaços 

onde a “coexistência” existe, há um confronto direto entre os dois sexos, resultando na 

discriminação da mulher, a figura dominada (como exemplo, podem-se mencionar os 

ambientes de trabalho).37 

Como se pode perceber, apesar de atenuada, a divisão dos papéis sociais entre homens 

e mulheres persiste. Tal segregação acarreta dificuldades no acesso das mulheres a espaços da 

esfera pública ou, caso o acesso seja efetivado, provoca, muitas vezes, discriminação. 

Existem, desse modo, barreiras estruturais e culturais para o acesso das mulheres à cidadania 

democrática. A divisão entre público e privado, e a submissão desse em relação ao primeiro 

importou (e ainda importa) na exclusão das mulheres da cidadania e sua inclusão específica 

como mães e esposas.38 

 Além da discriminação (aspecto cultural), podem ser destacados outros temas que se 

encontram sob o foco dos estudos feministas, como a violência contra as mulheres e os 

direitos sexuais e reprodutivos. 

                                                           
36

 Idem, p. 121. 
37

 FORTINO, Sabine. Coexistência dos sexos. In: HIRATA, Helena; LABORIE, Françoise; LE DOARÉ, 

Hélène; SENOTIER, Danièle (org.). Dicionário Crítico do Feminismo. São Paulo: Editora UNESP, 2009. p. 45-

46. 
38

 ARAÚJO, Clara. Cidadania democrática e inserção política das mulheres. Revista Brasileira de Ciência 

Política. n. 9. Brasília, setembro-dezembro/2012, p. 147-168. p. 156. 



24 
  

 
 

 A complexidade do fenômeno da violência doméstica deve ser entendida de maneira 

articulada em relação ao lugar que ocupa em uma rede mais ampla de violência estrutural39, 

gerada pela assimetria nas relações entre homens e mulheres, com práticas de opressão, 

exploração e dominação.40 

 De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e pela Câmara dos Deputados, estima-se que 40% dos homicídios de mulheres no 

mundo sejam cometidos por um parceiro íntimo.41 No Brasil, especificamente, o estudo Mapa 

da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil 42  constatou que 50,3% das mortes 

violentas de mulheres que ocorrem no Brasil são provocadas por familiares. Na mesma toada, 

verificou-se que 27,1% dos assassinatos de mulheres ocorrem no domicílio da vítima, 

demonstrando a grave violência familiar e doméstica a que está sujeita a população feminina. 

 Além disso, a pesquisa Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado, 

realizada pela Fundação Perseu Abramo43, constatou que quase metade da violência cometida 

contra as mulheres no espaço doméstico pode ser denominada “violência sem sangue”, ou 

seja, não deixa marcas físicas, mas constitui ataques à identidade e à subjetividade da mulher. 

Dentre as práticas pessoais e sociais impostas a muitas mulheres no espaço privado pode-se 

destacar: humilhação, perseguição, rebaixamento, ameaças sistemáticas, assédio nas relações 

íntimas, abusos verbais, ações violentas contra os objetos pessoais ou da casa e controle 

econômico. 

 A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.343/06), que trata da violência doméstica e familiar 

contra a mulher, encontra sua maior contribuição no fato de estar vinculada à erradicação da 

impunidade em relação às violências cometidas contra as mulheres. Conforme assevera 

Bandeira, “acabou-se a panaceia do pagamento de cestas básicas, assim como de multas, 
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símbolos da impunidade institucionalizada”.44 Não se pode afirmar, entretanto, que a violência 

contra as mulheres tenha atenuado no país, uma vez que as pesquisas demonstram tratar-se de 

um fenômeno social, e não episódico.45 

 Outro eixo de discussão acerca da promoção da igualdade de gênero está relacionado 

aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que tratam, primordialmente, da autonomia 

reprodutiva das mulheres e do domínio de sua sexualidade. Pode-se afirmar que “o exercício 

desses direitos das mulheres, seja quando se refere a reproduzir ou não reproduzir, tem sido 

objeto de intensa disputa política, com fortes resistências de setores mais conservadores”.46 

 Destaca-se, a esse respeito, que as medidas de prevenção, desde a educação sexual até 

as informações sobre métodos contraceptivos modernos como a pílula e o DIU são conquistas 

importantes para as mulheres. Além disso, a difusão da contracepção, em conjunto com o 

desenvolvimento econômico, restringiu o controle dos homens sobre o corpo feminino.47 

 A promoção da igualdade de gênero depende, portanto, da consolidação de diversas 

garantias. O trabalho com vistas à erradicação da discriminação e violência contra as 

mulheres e a atenção aos direitos sexuais e reprodutivos está relacionado também à condição 

das mulheres na política, uma vez que se trata de fatores indispensáveis ao empoderamento 

feminino. 

 Acerca do empoderamento, pode-se compreendê-lo como o “mecanismo pelo qual as 

pessoas (...) tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida, de seu destino, 

tomam consciência de sua habilidade e competência para produzir e criar e gerir”.48 Para que 

o empoderamento das mulheres ao redor do mundo seja uma realidade são necessários 

diversos fatores, dentre eles a construção de uma autoimagem positiva, o desenvolvimento do 
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pensamento crítico, a promoção da coesão do grupo, a tomada de decisões e capacidade de 

ação.49 

 A questão da cidadania feminina é, portanto, bastante complexa e, em razão de 

diversos condicionantes, não se pode afirmar consolidada. A menos que as mulheres 

alcancem a igualdade de acesso à educação, ao trabalho e a paridade na representação 

política, sem discriminação, o trabalho rumo à igualdade de gênero estará apenas em seu 

início. Ademais, a demanda pela presença feminina em todas as esferas da sociedade é 

indispensável para que o processo democrático se concretize. 

 

1.3.A participação política das mulheres como elemento da cidadania e da justiça 

 

Inicialmente, cabe ponderar que a participação política é um conceito amplo, que pode 

abranger tanto a política partidária/institucional quanto a política realizada por movimentos 

sociais organizados. Apesar de considerar a extrema relevância da atuação dos movimentos 

sociais e da profícua atuação feminina nesse âmbito, o presente estudo dedica-se a analisar a 

presença das mulheres na política partidária, considerando para tanto o termo participação 

política como sinônimo de atuação institucional. 

A participação política é considerada elemento fundamental do exercício da cidadania. 

O conceito de cidadania de Marshall, já exposto anteriormente, é recortado em três partes: 

direitos civis, sociais e políticos. Somente os indivíduos que têm possibilidade de acesso a 

esses direitos podem se considerar cidadãos. As democracias, entretanto, definiram espaços e 

conquistaram direitos de modo assimétrico para homens e mulheres, instaurando e 

perpetuando desigualdades.50 

 Um dos desafios reportados pelos estudos acerca dos direitos das mulheres refere-se à 

baixa participação política dessas. A pequena participação (ou mesmo ausência) das mulheres 

nos espaços de poder e decisão no Brasil constituem reflexo de uma determinada cultura de 

acessos e percepções acerca do papel a ser ocupado pelas mulheres na sociedade. Esse 
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conjunto de valores pode ter sido responsável por produzir efeitos de exclusão do processo de 

consolidação tanto da cidadania das mulheres quanto da própria democracia brasileira. 

 Em estudo acerca da incompletude da cidadania feminina, Matos afirma que “a 

democracia brasileira continua se realizando num contexto de francas disparidades no que 

tange à representação política entre homens e mulheres”. 51  Essas desigualdades, além de 

representarem percalços no processo de formação da cidadania feminina, influenciam a 

construção do jogo político-representativo do país, direcionando as regras e os atores ao 

gênero masculino. 

 A enorme disparidade entre o número de eleitoras e o número de mulheres eleitas 

demonstra que o espaço ocupado pelas mulheres na esfera pública ainda é muito pequeno. 

Nas eleições de 2010, para os mandatos de 2011-2015, as mulheres representavam 51,82% do 

eleitorado52, mas eram apenas 20,34% entre os candidatos. Ao analisar-se o número de eleitos 

nesse mesmo ano, a disparidade é ainda mais significativa: apenas 11,6% dos cargos foram 

ocupados por mulheres. 53  Não é possível, desse modo, negar os diversos processos e 

mecanismos de exclusão política das mulheres no Brasil.  

 Além disso, ainda que algumas mulheres atinjam elevados níveis na carreira política, 

elas costumam deparar-se com barreiras culturais e/ou financeiras, dificultando o desempenho 

de seus papéis políticos com independência.54 

 Considerando a constituição tríplice da cidadania, não é possível do mesmo modo, 

sustentar que as mulheres estejam integradas a ela. Assim, a representação política das 

mulheres, pelas próprias mulheres é questão indispensável para que a cidadania seja defendida 

e, além disso, para que a própria democracia seja sustentada. Afinal, não se pode supor 

democrático um regime que convive com desigualdades tão flagrantes. Como bem asseverou 

Avelar:  
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Só resulta em democratização quando a participação se materializa em políticas para 

efetiva extensão de direitos e que cada nova classe de direitos alcançados 

corresponda à efetiva integração de cada membro com igual valor na coletividade 

política.
55

 

 

 A participação política das mulheres é necessária, ainda, para que a justiça seja 

efetivada. Conforme sustenta Nancy Fraser56, o sentido mais genérico de justiça é paridade de 

participação.57 De acordo com Fraser, a justiça social demanda que todos os cidadãos possam 

participar da vida social como pares. É preciso, portanto, que sejam eliminados os obstáculos 

institucionais que impedem algumas pessoas de interagir social e politicamente com 

liberdade. 

 Os obstáculos que impedem a paridade de participação e, portanto, constituem formas 

de injustiça, são de duas ordens. Em primeiro lugar, podem ser destacadas as estruturas 

econômicas que negam a determinados grupos os recursos de que necessitam para interagir 

com igualdade. Essa barreira corresponde à dimensão econômica da sociedade e está 

relacionada à estrutura da sociedade de classes. Fraser denomina esse impedimento de justiça 

distributiva ou má distribuição. 

 Concretamente, o reflexo desse impedimento na política apresenta-se quando é 

constatada a discrepância nos valores investidos na candidatura de um homem e de uma 

mulher. De acordo com levantamento elaborado pelo canal de notícias R7 58  acerca das 

eleições de 2014, apurou-se que o investimento médio na campanha de candidatos homens 

para a Câmara dos Deputados foi de R$ 252.266,74 enquanto as mulheres angariaram, em 

média, R$ 65.461,29 para financiar suas campanhas. Aos homens foi disponibilizado, 

portanto, valor quase quatro vezes maior do que aquele oferecido às mulheres.  

 A disputa por assentos na Câmara dos Deputados na referida eleição contou com 5.866 

candidatos, sendo que 4.143 deles eram homens e 1.723 eram mulheres. O total arrecadado 
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 FRASER, Nancy. Scales of justice: reimagining political space in a globalizing world. New York: Columbia 

University Press, 2010. p. 16. 
57
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por todos os candidatos para a realização de suas campanhas foi de R$ 1.157.930.906,4959. 

Caso a divisão entre os candidatos à Câmara fosse equitativa, sem distinção em razão do sexo, 

cada um dos 5.866 candidatos teria tido acesso à quantia de R$ 197.397,01 para suas 

campanhas. Entretanto, como se pode perceber, aos homens são disponibilizados valores 

superiores àqueles oferecidos às mulheres que se propõem a disputar um assento na Câmara.  

 Segundo Biroli, o financiamento privado de campanhas eleitorais pode ser responsável 

por perpetuar as discrepâncias e manter as distâncias entre o acesso dos homens e das 

mulheres a cargos políticos, uma vez que admite grande interferência das empresas, havendo 

a necessidade de contar com posições políticas preexistentes.60 Além disso, o financiamento 

privado mostra-se prejudicial a todos aqueles em posição desvantajosa socialmente, 

dificultando a representatividade não apenas das mulheres, mas também de outros grupos, 

como a população negra e os trabalhadores.61 

 O acesso das mulheres ao capital necessário para o financiamento de suas campanhas 

pode ser cerceado por diversas razões. Pode-se destacar entre essas razões: o fato de que as 

mulheres, em geral, possuem menos capital econômico que os homens, de que para as 

mulheres é, muitas vezes, mais difícil ingressar em uma rede política que proporcione capital 

político, a constatação de que os doadores de campanhas eleitorais doam, normalmente, mais 

para os homens e, por fim, a prática dos partidos políticos de repassarem maiores verbas aos 

candidatos homens. 62  O subfinanciamento de campanhas femininas é, desse modo, uma 

realidade que prejudica a representação política das mulheres.63 
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 O segundo obstáculo à paridade de participação está relacionado a valores culturais 

hierarquicamente institucionalizados. Esses valores podem ser responsáveis por negar acesso 

a determinados grupos e correspondem à dimensão cultural e de status da sociedade. Esse 

obstáculo é chamado de desigualdade de status ou não reconhecimento.64 

 As mulheres são vítimas da falta de reconhecimento social ao verem-se subvalorizadas 

no mercado de trabalho e, inclusive, a questão da violência contra a mulher pode ser 

relacionada à coisificação feminina.65 Ao perceber a mulher como um objeto e, assim, como 

propriedade, torna-se frequente a agressão contra as mulheres. 

 As duas mencionadas faces da injustiça mencionadas por Fraser não são apartadas. Ao 

contrário, são interdependentes e devem ser levadas em consideração de modo conjunto. 

Inicialmente, a teoria da justiça formulada por Fraser era bidimensional, mas o avanço de seus 

estudos levou-a a reconhecer uma terceira dimensão da justiça (ou da injustiça): a política. Em 

sentindo específico, Fraser se refere à jurisdição do Estado e às regras estruturais. A dimensão 

política seria, portanto, o “palco” onde a distribuição e o reconhecimento atuam (ou não). 66 

 O aspecto político estabelece critérios de pertencimento social e regras, assim, é 

responsável por determinar quem conta como membro efetivo da sociedade e por organizar os 

procedimentos de feitura e resolução de conflitos, tanto na dimensão econômica quanto na 

cultural. No tocante ao pertencimento social, a questão é a dicotomia inclusão/exclusão. Já em 

relação ao aspecto das regras, a questão são os termos segundo aqueles incluídos na 

comunidade política organizam suas disputas e demandas. 

 Fraser destaca, então, que conceituar a política como uma dimensão da justiça, sem 

reduzi-la ao aspecto econômico ou cultural, importa, consequentemente, em ressaltar a 

existência de uma terceira espécie de injustiça. Assim, podem existir obstáculos à justiça (e à 

paridade de representação) que não são puramente recorrentes da má distribuição ou do não 

reconhecimento, embora estejam relacionados a eles. As barreiras políticas podem nascer da 

própria constituição política da sociedade e não da estrutura de classes ou de status social. Ao 
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obstáculo político é designado o termo má representação,67 que ocorre quando os limites 

políticos e/ou as regras atuam erroneamente, de modo a negar a algumas pessoas a 

possibilidade de participar, equitativamente, das interações sociais (incluindo a arena 

política). 

 A justiça, desse modo, segundo Fraser, engloba e contextualiza redistribuição, 

reconhecimento e representação como suas três dimensões fundamentais.68 Obstáculos em 

qualquer uma dessas dimensões são responsáveis pela criação de injustiças e impedem, 

portanto, que a democracia se estabeleça. 

 Inevitavelmente, podem ser reconhecidos obstáculos que sujeitam as mulheres a 

variadas formas de injustiça, em seus três aspectos. Em primeiro lugar, podemos destacar a 

má distribuição (aspecto econômico), que impede que as mulheres usufruam das riquezas do 

mesmo modo que os homens, em razão da divisão social do trabalho (que remunera de modo 

menos significativo as mulheres) e, em alguns casos, do confinamento das mulheres à esfera 

privada. 

 A segunda variação de injustiça experimentada pelas mulheres, relativa ao não 

reconhecimento (aspecto cultural), é notável nas sociedades como a brasileira, em que os 

valores culturais hierarquizaram os sexos, determinando que o masculino é superior ao 

feminino e, consequentemente, que as funções pré-determinadas às mulheres são menos 

valiosas do que aquelas conferidas aos homens. 

 Finalmente, a terceira forma de injustiça que acomete as mulheres, de acordo com 

Fraser, está relacionada à não representação (aspecto político) e se refere às barreiras 

institucionais que dificultam o acesso das mulheres à arena política (mas não somente a ela, 

como também a outras formas de interação). O jogo político-representativo, como já 

mencionado, foi criado de modo a basear-se na generalidade do masculino e as mulheres 
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enfrentam mais dificuldades do que os homens para alcançar postos de tomada de decisão na 

política partidária, como será visto mais adiante. 

A questão da igualdade é, do mesmo modo que a cidadania e a justiça, de acentuada 

importância para o pensamento feminista contemporâneo. Sua relevância é tão significativa 

que é possível classificar correntes teóricas a partir do enfoque dado à questão. Considerando 

a sistematização apresentada por Encarna Bodelón, pode-se destacar a teoria política 

feminista em três grandes correntes, caracterizadas por pressupostos filosófico-políticos.69 

De acordo com a primeira delas, a teoria política feminista liberal, o tratamento das 

mulheres nas sociedades contemporâneas viola os princípios liberais políticos de liberdade e 

igualdade. A discriminação sexual mostra-se injusta por negar às mulheres a igualdade de 

direitos que lhes permitiria perseguir seus próprios interesses (e defender seus próprios 

direitos). 

A desigualdade na vida pública está no centro da atenção do feminismo liberal, que 

localiza a causa da subordinação das mulheres na injusta discriminação legal e no mercado de 

trabalho. Para o feminismo liberal, o conceito de igualdade está relacionado à igualdade de 

oportunidades em uma sociedade meritocrática. Enquanto as oportunidades forem desiguais, 

as ações afirmativas seriam meios aptos a reequilibrar a balança.70 

 De acordo com a teoria política feminista materialista, as causas da subordinação das 

mulheres encontram-se na vida material, concretizando-se nas relações de produção (e 

reprodução). A assimetria nas formações sociais entre homens e mulheres, segundo o 

pensamento materialista, é uma forma de exploração. A questão central seria não a igualdade 

de direitos, mas a desigualdade social, gerada nos campos político e econômico. 

 A terceira corrente destacada por Bodelón,71 por sua vez, refere-se à teoria feminista 

radical. Sob esse signo reúnem-se propostas heterogêneas, mas podem ser assinalados 

elementos em comum. A teoria feminista radical considera que a causa básica da 

subordinação das mulheres é o patriarcado, um conflito sexual que os homens resolveram a 

seu favor, controlando os corpos, a sexualidade e os processos reprodutivos das mulheres. A 
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questão da igualdade, segundo a teoria radical, precisa ser repensada para incluir a diferença, 

eliminando, assim, a desigualdade social a partir da própria incorporação das diferenças.72 

 Como se pode perceber, não é pacífico o desenvolvimento da questão da igualdade no 

pensamento feminista. Entretanto, é possível destacar os pontos centrais de cada teoria e, 

assim, vislumbrar quais caminhos poderiam ser seguidos para que a igualdade seja desenhada 

na sociedade atual. Os principais pontos enfatizados pelas teorias políticas feministas e que 

necessitam da atenção do Poder Público e das sociedades são: a desigualdade na vida pública 

(pode-se destacar o âmbito político e o mercado de trabalho), a assimetria nas relações 

econômicas e o patriarcado. 

 Não se pretende, de modo algum, esgotar a enumeração das causas da desigualdade 

entre os sexos nas sociedades, porém, é válida a sistematização de algumas correntes teóricas, 

como as acima destacadas, para que seja possível visualizar um novo rumo para a erradicação 

da subordinação das mulheres. 

 Cabe destacar que o aperfeiçoamento da democracia depende do desenvolvimento de 

uma participação política feminina consciente e engajada em projetos que incluam 

qualitativamente as mulheres na esfera pública, mais especificamente, na arena política. 

Haverá um salto inegável em relação à cidadania, à justiça e à igualdade quando as mulheres 

integrantes da política institucionalizada atuarem (não necessariamente de modo exclusivo, 

mas concomitante) no sentido de desfazer a invisibilidade à qual as mulheres foram 

confinadas. 

Além disso, a participação das mulheres na política pode gerar efeitos transformadores 

em diversas áreas da sociedade e não apenas no campo específico de atuação das 

parlamentares. O fato de haver mulheres ocupando altas responsabilidades políticas tem um 

efeito multiplicador para empoderar mais mulheres, em todas as esferas de suas vidas.73 

 Todavia, ainda que as parlamentares brasileiras não estejam inseridas em programas 

sensíveis à questão de gênero e não sejam responsáveis por projetos que objetivem o 

empoderamento feminino, a presença das mulheres na arena política agirá per si. É necessário 
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que a esfera pública e, assim, o Poder Público, tornem-se finalmente espaços de convivência 

dos sexos, espaços verdadeiramente mistos. Portanto, ainda que a atuação feminina não esteja 

relacionada diretamente à promoção da igualdade de gênero, a presença das mulheres 

contribuirá para a construção de um país mais justo e democrático, de modo mais lento, é 

verdade, mas, ainda assim, contribuirá. 
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2. MULHERES E ESFERA PÚBLICA 

 

2.1. Espaço público e privado 

 

Um dualismo presente nas sociedades desde o pensamento grego clássico
74

 é a 

conceituação das esferas pública e privada. A teoria política contemporânea, em sua maior 

parte, utiliza os referidos conceitos como livres de problemáticas e consideram-nos separados 

e independentes, abordando-os isoladamente. Os estudos feministas, entretanto, sustentam a 

necessária relação entre as mencionadas esferas e, apesar da tendência a serem marginalizadas 

quando se referem à teoria política, as feministas têm obtido êxito em colocar em pauta a 

discussão sobre a ressignificação do público e do privado. 

Inicialmente, cabe destacar que a terminologia pode abarcar diferentes significados. 

Okin destaca as seguintes distinções conceituais: a primeira delas, Estado versus sociedade, e 

a segunda, vida doméstica versus não doméstica.
75

 Como se pode perceber, nas duas 

dicotomias, o Estado é público (e, assim, a arena política) e a família, e a vida íntima e 

doméstica, são privadas. A permanência dessa dicotomia é responsável por ignorar a 

relevância da justiça na vida pessoal e a natureza política da família, constituindo, desse 

modo, parte central das desigualdades de gênero. 

Ao polarizar a sociedade em público e privado, construiu-se intelectualmente, também, 

uma prévia determinação de papéis sociais, nos quais os homens seriam responsáveis pela 

atuação na esfera pública e as mulheres, pela esfera privada. Assim, as ocupações da vida 

política estariam a cargo dos homens enquanto as mulheres foram encarregadas da 

domesticidade e da reprodução. O referido modelo produziu a visão de que as mulheres são 

inadequadas à esfera pública, dependentes dos homens para que tomem decisões por elas e 

subordinadas à família. 
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A historiografia demonstra, então, o estabelecimento de pressupostos androcêntricos, 

que segregam e silenciam as mulheres, a partir do momento em que as situam dentro do 

espaço privado/doméstico e as desconsideram do espaço público/não doméstico.
76

 

A segregação foi, inclusive, corroborada pela ciência. Já no século XX, a visão 

científica ainda “considerava as mulheres, por suas supostas fragilidades e menor inteligência, 

inadequadas para as atividades públicas, afirmando que o lar era o local apropriado à sua 

inserção social e o cuidado com a família, sua ocupação prioritária”.77 

A esfera pública, oposta à privacidade do lar, é identificada como o espaço de 

discussão de questões políticas, econômicas, científicas etc. Pode-se perceber, desse modo, de 

que campos do conhecimento as mulheres foram excluídas. Além disso, são justamente esses 

aspectos que construíram a história e pré-estabeleceram “verdades absolutas”, das quais as 

mulheres foram apenas “informadas”, e não possuidoras. 

A distinção entre as atribuições do público (polis) e do privado (oikia)
78

, com o 

estabelecimento de um dos espaços como o relacionado à tomada de decisões e, do outro, 

como mantenedor da família, gerou a submissão de uma esfera em relação à outra. O poder 

exercido na esfera pública/política tem seu reflexo inevitável na esfera privada. 

Assim, aqueles que exerciam o poder político agregaram ao seu status o poder também 

na esfera doméstica, resultando na construção de práticas sociais hierarquizadas e que deram 

origem à definição da mulher não per si, mas em relação ao homem.
79

 Desse modo, a mulher 

é aquilo que o homem definiu que ela fosse. Consequentemente, sendo o homem o 

responsável pela esfera pública, pelas discussões políticas e econômicas, a mulher tornou-se 

responsável pelo espaço oposto - o privado, o doméstico. O arquétipo
80

 que corresponde à 

personalidade masculina é o viril/líder e aos homens são atribuídos caracteres como egoísmo, 
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violência e competitividade81; já o arquétipo que define a mulher é o de submissa/dependente 

e seus atributos idealizados são beleza, aptidão para trabalhos domésticos e manuais e 

altruísmo.82 

Vale ressaltar que essas características foram atribuídas distintamente aos sexos de 

acordo com uma criação cultural das sociedades e não são, portanto, naturais. A crença de que 

homens e mulheres possuem habilidades, competências e comportamentos diferenciados e 

estáveis, gerando uma categorização sexual de atributos, denominada “essencialismo de 

gênero”, é combatida pelo feminismo e apontada como uma das causas que influenciam a 

organização doméstica, a segregação da mulher no mercado de trabalho e a constituição das 

identidades sexuais.83 

Essas classificações podem parecer inofensivas, mas a definição dos arquétipos 

contribui para a construção das desigualdades e perpetuação desse modelo. Em termos 

práticos, resultou no enclausuramento das mulheres ao trabalho doméstico, à reprodução, à 

gestação e ao cuidado dos filhos e enfermos, acarretando sua invisibilidade pública e sua 

opressão.
84

 

A perpetuação do modelo público x privado, com o distanciamento dos espaços, 

significa, também, a perpetuação do modelo de submissão, em que o público é superior ao 

privado, e o masculino é mais valioso do que o feminino. A resposta feminista que trouxe luz 

às discussões acerca da solução para essa subordinação é o lema: “o pessoal é político”. Essa 

afirmação descontrói a dicotomia, promovendo a visibilização feminina. Pensada na década 

de 1960, a teoria defende que o espaço privado é também um espaço político e busca quebrar 

o paradigma da hierarquia entre as esferas. Sustentando que a vida privada está diretamente 
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relacionada à vida pública, as feministas representaram o pessoal conectado ao mundo 

político.85 

Não se trata, portanto, de simplesmente destruir as barreiras que distinguem o que é 

público do que é privado. Trata-se de reconhecer a interdependência entre as esferas e da 

necessária análise de ambas como partes de um mesmo todo, sem que seja atribuída a uma 

valor superior ao da outra. De acordo com Susan Moller Okin: 

[...] nem o domínio da vida doméstica, pessoal, nem aquele da vida não doméstica, 

econômica e política, podem ser interpretados isolados um do outro. [...] nem o 

domínio doméstico nem o público [...] podem ser discutidos de forma compreensível 

sem uma referência um ao outro. Nós demonstramos como as desigualdades dos 

homens e das mulheres no mundo do trabalho e da política são inextricavelmente 

relacionadas, em um ciclo casual de mão dupla, às desigualdades no interior da 

família.
86

 

Considerando que a distinção é, ainda, ideológica e construída socialmente, sua 

relevância política ganha destaque, uma vez que a responsabilização das mulheres pela esfera 

doméstica e o predomínio masculino sobre a esfera pública não é natural e absoluto. A 

ressignificação desses espaços e da não atribuição de um gênero específico a cada um deles 

dará origem a uma teoria política que inclua verdadeiramente as mulheres em todos os 

espaços. Assim, será possível vislumbrar uma sociedade em que predomine a igualdade dos 

sexos em relação a poder e interdependência, dividindo-se paritariamente as responsabilidades 

relativas à criação dos filhos e à tomada de decisões. 

 

2.2. Mulheres na esfera pública 

 

A esfera pública é reconhecida, conforme exposto anteriormente, como o espaço de 

tomada de decisões, de atuação política e de produção social, a arena democrática. No mundo 

grego antigo, nesse espaço de igualdade, somente os chefes de família eram admitidos. Já a 

esfera privada/doméstica, de acordo com Hannah Arendt, 87  era permeada por relações 
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hierarquizadas. As mulheres, as crianças e os escravos eram submetidos aos chefes de família 

(os únicos considerados cidadãos). Assim, perpetuou-se uma hegemonia. 

Os homens tomaram para si o poder sobre o espaço público e, em contrapartida, 

determinaram que o espaço doméstico fosse a área adequada às mulheres. Considerando que, 

atualmente, fazem parte do conceito de esfera pública tanto questões de cunho político quanto 

econômico,88 as mulheres experimentaram a exclusão tanto do poder institucionalizado quanto 

do mercado de trabalho. 

Por muito tempo, aliás, as mulheres foram invisíveis na esfera pública. Sua entrada 

nesse espaço deu-se de forma gradativa e, em algumas áreas, a integração da mulher 

enfrentou maior resistência. No tocante ao exercício de trabalho remunerado, ao ingressar no 

espaço público, a maioria das mulheres exerceu atividades análogas àquelas que exercia no 

mundo privado. Assim, era projetado socialmente o trabalho doméstico. Como exemplo, pode 

ser citada a predominância feminina nas profissões de professora, costureira, enfermeira e 

cozinheira.89 O mercado de trabalho permaneceu, desse modo, como sendo um dos lugares 

nos quais se constroem as diferenças e disparidades entre homens e mulheres, 

cotidianamente.90  

Os ofícios mencionados são, em certa medida, pouco valorizados na sociedade. Aliás, 

os trabalhos realizados pelas mulheres tendem a ser mal remunerados e não reconhecidos do 

mesmo modo que os masculinos, independentemente da área de concentração. Permanecem 

as desigualdades salariais, de carreira, de condições de trabalho e as segregações.91 Assim, 

ainda que as mulheres penetrem mais a fundo no mundo do trabalho, assumindo postos 

tradicionalmente masculinos e valorizados (como os relacionados à área do Direito92, por 
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exemplo), seu trabalho não é visto do mesmo modo do que aquele realizado por homens. A 

hierarquia entre os sexos reproduz-se, assim, também no mundo do trabalho, uma vez que 

dificulta o acesso das mulheres a profissões de “superior prestígio” e perpetua a barreira 

simbólica, porém, efetiva, da dominação masculina.93  

Pierre Bourdieu, em análise acerca das condições de trabalho das mulheres, destaca: 

O mundo do trabalho está, assim, repleto de pequenos grupos profissionais isolados 

que funcionam como quase-famílias, nos quais o chefe do serviço, quase sempre um 

homem, exerce uma autoridade paternalista, baseada no envolvimento afetivo ou na 

sedução, e, ao mesmo tempo, sobrecarregado de trabalho e tendo a seu encargo tudo 

o que acontece na instituição, oferece uma proteção generalizada a um pessoal 

subalterno, principalmente feminino (enfermeiras, assistentes, secretárias).
94

 

 

 As mulheres são vistas, no mercado de trabalho, como “assistentes”, assumindo, 

primordialmente, serviços secundários. Para Bourdieu, 95  “experimentam dificuldade de se 

impor ou de impor a própria palavra” e “têm de lutar permanentemente para ter acesso à 

palavra”. Aliás, é considerado um elogio para alguns dizer que uma mulher trabalha “feito um 

homem”.96 

 Acerca da divisão sexual do trabalho, Danièle Kergoat97 atribui a desvalorização do 

trabalho feminino à perpetuação de dois princípios vigentes universalmente: em primeiro 

lugar, o princípio da separação, relativo à determinação social de que existem “trabalhos de 

homem” e “trabalhos de mulher”, sendo que ao homem é atribuído o trabalho produtivo, e à 

mulher, o reprodutivo. O segundo princípio é o da hierarquização, segundo o qual o trabalho 

de um homem “vale” mais do que o de uma mulher. 
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 Característica primordial dessa divisão, segundo Kergoat e Hirata, 98  seria a 

apropriação, feita pelos homens, das funções com maior valor e admiração social (políticos, 

religiosos, militares etc.). Ainda que o tempo tenha promovido evoluções nas situações 

práticas acerca do exercício das mencionadas funções pelas mulheres, segundo as autoras, a 

distância entre os grupos de sexo permanece.99 

 Todavia, não é apenas no âmbito do mercado de trabalho que as mulheres 

experimentaram dificuldades de integração. Acerca da entrada das mulheres no mundo 

político, Kathleen Jones 100  destaca três etapas que podem ser consideradas em relação à 

participação feminina na prática e teoria políticas. A primeira delas é a da invisibilidade, 

caracterizada pela ausência de mulheres nesse ambiente. A segunda é a visibilidade limitada, 

momento em que as práticas sexistas foram evidenciadas nos estudos teóricos e, finalmente, a 

etapa da visibilidade: com o desenvolvimento de uma ciência crítica feminista. 

Entretanto, mesmo antes de colocarem-se em evidência no mundo político, as 

mulheres já atuavam em movimentos sociais. Em busca de melhorias na qualidade de vida da 

sociedade e de direitos civis e políticos, diversas organizações contaram com o protagonismo 

feminino para se desenvolver, como aquelas em defesa da abolição da escravatura, as 

Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica e o Movimento Feminino pela Anistia, 

entre tantos outros exemplos.101 Grupos operários e sindicais também devem às mulheres 

muitas conquistas, mas suas presenças foram omitidas e menosprezadas,102 reforçando a ideia 

de baixa participação política feminina. 

Como se pode perceber, o padrão de concentração de poder em mãos masculinas se 

reproduz nas democracias. Seus reflexos são percebidos, do mesmo modo, no âmbito da 
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política institucionalizada103 e questões relativas ao tema serão exploradas na próxima seção, 

dedicada à participação feminina na política partidária. 

 

2.3. Mulheres na política parlamentar brasileira 

 

Nas eleições de 2010, pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher foi eleita 

para ocupar a Presidência da República. Esse fato pode ter provocado, em muitos, a impressão 

de que não há preconceito em relação às mulheres na política e que a participação feminina é 

satisfatória. Entretanto, o Brasil ocupa, atualmente, a 115ª posição no ranking mundial de 

participação feminina na política.104  

A esmagadora maioria dos assentos da Câmara dos Deputados é ocupada por homens 

(como já mencionado) e, em todo o país, é evidente a predominância masculina nos cargos 

eletivos da política. Não é razoável sustentar que a igualdade de gênero seja efetiva no âmbito 

da política e tampouco que as ações afirmativas criadas com o intuito de promovê-la tenham 

obtido êxito completo. 

Assim como na maior parte do mundo, a participação feminina na política 

institucionalizada no Brasil é recente. As Constituições de 1824 e 1891 não mencionavam o 

direito de voto das mulheres, o que, na prática, resultava na privação dos direitos políticos. 

Apenas em 1932, com o Código Eleitoral, surgiu disposição legal expressa acerca do sufrágio 

feminino. Constitucionalmente, entretanto, o sufrágio obrigatório das mulheres foi 

mencionado apenas em 1946.105 Essa privação não significa, porém, que as mulheres eram 

omissas ou passivas quanto aos seus direitos.  

Como já mencionado anteriormente, a presença das mulheres nos movimentos sociais 

era constante e, além disso, diversas mulheres se organizaram em grupos com o objetivo de 

demandar direitos políticos. Desde a Assembleia Constituinte de 1891, mulheres lutavam por 

participação política e, nas primeiras décadas que seguiram à Proclamação da República, o 

foco transferiu-se para a luta pelo sufrágio. A partir de 1920, o movimento ganhou força, com 
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a criação da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, liderada por Bertha Lutz. As 

feministas ligadas à Federação teriam adotado uma postura conciliadora em relação aos 

homens, aproximando-se dos ideais burgueses.106 O movimento feminista pelo sufrágio no 

Brasil, desse modo, adquiriu o tom de aproximação estratégica dos políticos e não de revolta.  

Considerando a importância de entender o espaço reservado pela história brasileira 

para as mulheres na política, pode-se perceber como a atual situação de exclusão é puramente 

reflexo dos usos passados e da tradição androcêntrica que predomina desde então, até hoje. Os 

fatores que causaram essa exclusão são de diferentes ordens. O princípio de sujeição aos 

maridos que, por muito tempo, privou as mulheres do acesso ao poder,107 parece ter reservado 

a exclusividade do exercício do poder político ao sexo masculino.108 

Padrões culturais e de socialização também foram responsáveis por construir a 

hegemonia masculina na política institucionalizada. 109  Os obstáculos à ação política das 

mulheres têm início com a própria identidade cultural dos papéis pré-estabelecidos “homem” 

e “mulher”, a partir do momento em que dificultam ou, até certo ponto, impedem que a 

ambição política floresça nas mulheres. O desejo de iniciar uma carreira política e a confiança 

de que se é capaz de segui-la são mais frequentes nos homens e, inegavelmente, tal 

discrepância é causada pela herança cultural de que o lugar apropriado para as mulheres é o 

espaço doméstico. De acordo com pesquisa realizada pelo Data Senado, em parceria com a 

Procuradoria Especial da Mulher, 87% das mulheres entrevistadas nunca havia pensado em se 

candidatar a um cargo político, em oposição a 75% dos homens.110 

Entretanto, ainda que a ambição política se manifeste em uma mulher, as dificuldades 

que ela encontrará para seguir a carreira certamente são superiores àquelas encontradas pelos 

homens. De acordo com Miguel e Biroli, “as mulheres encontram constrangimentos 
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específicos para gerenciar suas carreiras, vinculados, sobretudo, às suas obrigações 

domésticas que, muitas vezes, impedem uma dedicação à política similar à dos homens e 

impõem ônus que eles não encontram”.111 

Além das obrigações domésticas, as mulheres possuem, normalmente, menos recursos 

econômicos do que os homens, contribuindo, assim, para que suas carreiras políticas não 

frutifiquem, uma vez que elas terão menos tempo livre para se dedicar a seus projetos e menos 

dinheiro para iniciar a carreira. 

Os obstáculos mencionados são apresentados pela literatura como aqueles 

responsáveis por dificultar a paridade na política e a efetiva atuação das mulheres nesse 

âmbito. Não é razoável negar a existência dos referidos obstáculos atualmente, uma vez que a 

efetiva representação feminina na política ainda é um ideal a ser alcançado. A previsão da 

igualdade de gênero na Constituição Federal constitui uma garantia às mulheres e aos homens 

de que não serão segregados em razão do sexo, em qualquer esfera social. Entretanto, como se 

pode notar, a própria Constituição, que prega a igualdade de gênero, não teve uma origem 

muito igualitária, uma vez que dos 573 constituintes que participaram de sua elaboração, 

apenas 29 eram mulheres, ou seja, 5% do total.112 

A vultosa discrepância no número de cargos eletivos ocupados por homens e por 

mulheres foi reconhecida pelos parlamentares como incompatível como a democracia. 

Originaram-se, assim, as ações afirmativas no sentido de assegurar um mínimo de 

participação feminina nas arenas de representação política. 

Assim, teve início, em 1995, a reserva de cotas para mulheres nas eleições legislativas, 

com a edição da Lei nº 9.100, de autoria da Deputada Federal Marta Suplicy. Na ocasião, pelo 

menos 20% das vagas de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidas por candidaturas 

de mulheres. Dois anos depois, com a promulgação da Lei nº 9.504/97, a legislação passou a 

estabelecer que cada partido ou coligação deveria reservar o mínimo de 30% e o máximo de 

70% para as candidaturas de cada sexo. 

Entretanto, o fato de não terem sido estabelecidas sanções para a hipótese de não 

preenchimento acarretou pouca adesão à Lei. Além disso, a redação do texto legal não 
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explicitava a obrigatoriedade da reserva uma vez que optou por utilizar a expressão “deverá 

reservar”. 

A mais recente alteração da legislação de cotas eleitorais para mulheres, realizada em 

2009, por meio da Lei nº 12.034, que alterou o § 3º do artigo 10, da Lei nº 9.504/97, 

modificou a redação do dispositivo para determinar que cada partido e coligação “preencherá” 

o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A obrigatoriedade da 

reserva tornou-se mais evidente, todavia, a adesão da Lei por parte dos partidos políticos 

ainda não foi concretizada. As eleições de 2010 demonstraram que apenas 17,3% dos partidos 

alcançaram o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas 113 e que as mulheres 

representaram apenas 22,43% das candidaturas a cargos políticos no país.114 

O pleito de 2014, por sua vez, foi objeto de fiscalização por parte dos Tribunais 

Regionais Eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, com o fito de efetivar a reserva de vagas 

para candidaturas femininas. Apesar do considerável aumento (28,62% das candidaturas eram 

femininas), como se pode perceber, a cota de 30% não foi, novamente, preenchida.115 

Considerando-se os obstáculos que impedem a paridade na representação política entre 

homens e mulheres, pode ser levantado, ainda, um fator posterior à eleição, que pode 

dificultar a construção de uma democracia com igualdade de gênero. A “ideologia da 

feminilidade”, forjada culturalmente pelas práticas machistas, atribuiu como inerentes à 

personalidade das mulheres características como a maternidade e a afetividade. Essa 

construção faz com que, mesmo no âmbito da política institucionalizada, as mulheres podem 

tender a refletir os interesses domésticos. Elza M. Chaney,116 em estudo sobre a participação 

política feminina no Chile e no Peru, nos anos 80, destacou que as mulheres (assim como os 

homens) concebem sua atuação nos postos públicos como oportunidade de extensão do papel 

doméstico. 
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O domínio patriarcal sobre a política institucionalizada e, mais especificamente, sobre 

o Poder Legislativo pode acarretar consequências e influenciar o mundo do Direito de modo 

extensivo. Os parlamentares são os principais responsáveis pela elaboração de projetos de lei 

e decisivos em sua aprovação. A partir do momento em que a origem das leis é parcial, 

influenciada pela visão de mundo dos legisladores e, principalmente, pela ideologia patriarcal 

que predomina na sociedade contemporânea, o produto final também o será.  

Assim, movimentos feministas têm se dedicado a apresentar uma crítica teórica ao 

Direito, assinalando que a ciência jurídica, como produto das sociedades patriarcais, tem sido 

construída sob o ponto de vista masculino e segundo seus interesses, refletindo, desse modo, 

seus valores e preparado para atender a suas necessidades. Além disso, constatou-se que, 

mesmo quando as leis são produzidas levando em consideração os interesses femininos, as 

instituições e os indivíduos, moldados pela ideologia patriarcal, frustram as necessidades das 

mulheres, desfavorecendo-as.117 Um exemplo é a prática comum na sociedade de culpar a 

vítima de estupro pelo ocorrido. 

Em 2014, uma pesquisa 118  do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

demonstrou que 58,5% dos entrevistados concordam com a frase: “se as mulheres soubessem 

se comportar, haveria menos estupros”. Ainda, 26% dos entrevistados concordaram com a 

seguinte afirmação: “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

A pesquisa destaca, ainda, que existe no Brasil a “cultura do estupro”, em que a violência 

sexual contra as mulheres é tolerada e, muitas vezes, incentivada, culpando a vítima pelo 

ocorrido, por causa do ambiente onde estava, da roupa que usava ou do seu comportamento.119 

Como se pode perceber, mesmo nos casos em que a norma foi formulada para 

favorecer as mulheres (no exemplo, criminalizando a violência sexual), contrapondo-se à 

ideologia predominante patriarcal, as instituições e os indivíduos podem possuir crenças tão 

arraigadas que são responsáveis por impedir que o objetivo da norma protetiva se concretize. 

Práticas como essas somente poderão ser renovadas quando mulheres (e homens 
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comprometidos com o fim da supremacia do masculino) tornem-se integrantes do processo 

legislativo e seja oferecida à sociedade uma educação efetiva, com vistas a eliminar o 

machismo, a intolerância e o preconceito. 

Almeja-se, por meio do presente estudo, analisar a atuação das parlamentares titulares 

na 54ª Legislatura da Câmara dos Deputados brasileira, de modo a constatar se a mencionada 

tendência ainda se verifica no espaço público da política institucionalizada. Nesse sentido, 

compreender a bancada feminina como participante ativa da democracia ou como mera 

formalidade, dando “aparência de igualdade de gênero”, é o desafio proposto. 
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3. A CÂMARA DOS DEPUTADOS BRASILEIRA 

 

3.1. A Câmara dos Deputados tem gênero definido 

 

A Câmara dos Deputados tem sido reconhecida como o principal e mais emblemático 

exemplo de déficit de participação política feminina no Brasil.120 As razões para a baixa 

representação política das mulheres são de diferentes ordens e estão relacionadas a fatores 

socioeconômicos, culturais e ao próprio sistema eleitoral e partidário, como mencionado 

anteriormente. 

Ressalta-se que, se hoje a Câmara dos Deputados é marcada pela pequena participação 

feminina, sua história, na verdade, é predominada pela ausência das mulheres nesse espaço 

político. A seção inaugural da Câmara, instalada para a Constituinte de 1823, era formada 

integralmente por homens.121 A Constituição que dela resultou, consequentemente, não fez 

qualquer menção ao direito de voto feminino. 

 O governo teve sua forma alterada para a República e, ainda assim, as mulheres não 

possuíam qualquer representatividade política. Apenas em 1934 foi eleita a primeira Deputada 

Federal do Brasil, Carlota Pereira de Queiroz, médica paulista. Como se pode perceber, desse 

modo, durante mais da metade de sua história, a Câmara dos Deputados foi constituída 

integralmente por homens. 

 Entretanto, mesmo após a entrada das mulheres nesse cenário político, sua 

participação e influência eram, de certo modo, pouco significativas. Destaca-se o fato de que 

o local onde se encontra instalado o Congresso Nacional foi projetado apenas com banheiros 

masculinos no Plenário, conforme relatou Eunice Michiles, a primeira mulher desde a 

Princesa Isabel a ocupar uma vaga no Senado Federal. 122O passar dos anos não alterou 
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significativamente o cenário político do Poder Legislativo brasileiro. Em 1987, por exemplo, 

95% da Assembleia Constituinte era formada por homens.  

 Mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, que assegurou expressamente a 

igualdade entre os sexos, a participação das mulheres na política parlamentar não percebeu 

avanço significativo. Em 1990, 29 mulheres ocuparam assentos na Câmara (5,6% do total). 

Nas eleições de 1994, o número aumentou minimamente: foram 33 eleitas, perfazendo 6,3% 

de Deputadas Federais. Em 1998, a porcentagem diminuiu e novamente foram eleitas apenas 

29 mulheres.123As eleições de 2002 e de 2006, por sua vez, elegeram 42 mulheres cada para a 

Câmara dos Deputados, totalizando 8,1% de participação feminina.124 

 Como se pode perceber, a tendência que se observa é a da lenta progressão da 

participação das mulheres na Câmara dos Deputados, o que faz com que o Brasil seja 

ultrapassado por outros países, em termos objetivos, no tocante à igualdade de gênero. Em 

março de 2003, por exemplo, o Brasil ocupava o 90º lugar no ranking mundial de igualdade 

de gênero na Câmara.125 Em março de 2011, havia passado para a 104ª posição126. Já em maio 

de 2015, a posição do Brasil era a de número 115.127 

 Podemos inferir, por um lado, que, apesar de a desigualdade de gênero ser uma 

realidade em todo o mundo, alguns países têm empreendido esforços eficazes no sentido de 

aumentar a representatividade política das mulheres. Por outro lado, a constatação de que o 

Brasil permanece em queda no ranking demonstra a ineficácia dos meios atualmente 

utilizados no país para o combate à desigualdade de gênero na política. 

 A Bancada Feminina 128  da Câmara dos Deputados, apesar de reduzida em termos 

numéricos, tem sido um local de discussão próprio das Deputadas, onde se reúnem 
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independentemente de posicionamento político para tratar de temas relacionados às mulheres. 

Entretanto, os movimentos de mulheres têm constatado que são necessárias estratégias para a 

promoção de mudanças culturais,129 uma vez que apenas a presença de mulheres em posições 

de poder não tem sido eficaz per si para reduzir as consequências políticas da ideologia 

patriarcal, que resulta na baixa representatividade feminina. 

 

3.2. Dados sobre a composição da Câmara na 54ª Legislatura (2011-2015) 

  

A 54ª Legislatura, finalizada em 31 de janeiro de 2015, teve seu início no dia 1º de 

fevereiro de 2011, após a posse dos eleitos no pleito realizado em 2010. Nas eleições desse 

ano, foram eleitas 45 mulheres para ocupar cargos de Deputadas Federais (do total de 513 

assentos disponíveis), totalizando o percentual de 8,7% da Câmara dos Deputados. 

Destaca-se que a região que mais elegeu Deputadas foi a Sudeste (17 Deputadas, 

totalizando 38% das Deputadas eleitas). O Estado de São Paulo contou com sete 

representantes eleitas, totalizando 15,6% dos assentos ocupados por mulheres na Câmara.130 

Em contrapartida, a região Centro-Oeste foi a que menos contribuiu para a eleição de 

mulheres para a Câmara dos Deputados, tendo sido eleitas apenas quatro representantes. Os 

Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Sergipe não elegeram Deputadas 

Federais para a 54ª Legislatura. 

 

3.3. Deputadas federais titulares na 54ª Legislatura: metodologia da pesquisa 

 

De modo a integrar o presente estudo, foi elaborada pesquisa acerca da atuação das 

Deputadas Federais da 54ª Legislatura da Câmara dos Deputados. A metodologia da pesquisa 
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é formada pela coleta de dados objetivos disponíveis no site 131 oficial da Câmara dos 

Deputados e sua respectiva sistematização. 

Encontram-se incluídas na pesquisa as Deputadas Federais efetivamente eleitas no 

pleito de 2010 e que tomaram posse em 1º de fevereiro de 2011. Desse modo, somente a 

atuação das Deputadas titulares foi analisada. Foram reunidas as informações básicas de cada 

Deputada em um perfil,132 em que se encontram destacadas a participação em comissões e a 

produção legislativa. 

Acerca da participação em comissões, foram levadas em consideração as comissões 

das quais as Deputadas faziam parte ao término de seus mandatos na 54ª Legislatura, uma vez 

que os referidos dados foram coletados entre outubro de 2014 e janeiro de 2015. Vale 

ressaltar que, no tocante à participação em comissões, é aplicado, na medida do possível, o 

princípio da proporcionalidade partidária. Para integrar uma determinada comissão, o 

parlamentar deve ser indicado pelo líder do seu partido ou bancada. Assim, a distribuição dos 

parlamentares entre as comissões é determinada não apenas por seus interesses políticos, mas 

também por questões quantitativas. 

A produção legislativa das Deputadas foi incluída na pesquisa de modo a abranger 

todos os projetos de Emenda à Constituição, de lei complementar ou de lei ordinária, 

apresentados na 54ª Legislatura. Os projetos anteriores, apresentados fora do período 

fevereiro/2011 a janeiro/2015, no caso das Deputadas com atuação em mais de uma 

Legislatura, não foram considerados no estudo. 

Os dados relativos às comissões e aos projetos de lei foram colhidos nas páginas 

exclusivas de cada uma das Deputadas, disponível no site oficial da Câmara dos Deputados. A 

seção “Conheça os Deputados” permite a busca específica dos parlamentares de acordo com a 

Legislatura de atuação e o sexo, sendo disponibilizada lista das Deputadas atuantes no período 

selecionado. Destaca-se, novamente, que a presente pesquisa, por motivos metodológicos, 

incluiu apenas as Deputadas titulares, desconsiderando para tanto, as suplentes que 

assumiram, temporariamente ou não, mandatos na Câmara. 
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A pesquisa inclui, ainda, a classificação dos dados obtidos, tanto relativos às 

comissões quanto à produção legislativa. O critério para a classificação foi elaborado por Luis 

Felipe Miguel e Fernanda Feitosa, e publicado no artigo intitulado O gênero do discurso 

parlamentar: mulheres e homens na tribuna da Câmara dos Deputados. 133  O referido 

trabalho, destinado à classificação de discursos políticos, apresenta no Quadro nº 1 (Relação 

de Categorias dos Discursos Parlamentares)134 categorização de acordo com o principal tema 

do discurso em questão. 

Considerando a classificação apontada pelos autores no mencionado trabalho, as 

comissões e a produção legislativa de cada Deputada foram dispostas nas seguintes 

categorias: hard politics, soft politics, middle politics e questões irrelevantes e outros, 

incluindo informação acerca do principal objeto da comissão ou projeto. Os temas que 

compõem cada uma das categorias, de acordo com a proposta de Miguel e Feitosa, 

encontram-se no Anexo do presente trabalho. Tendo em vista o foco da dissertação, foi 

incluída, ainda, uma quinta categoria: relativa à igualdade de gênero. Desse modo, serão 

destacadas em apartado as comissões e projetos de lei relativos à igualdade de gênero e 

empoderamento feminino. 

A título exemplificativo, pode-se demonstrar como os projetos e as comissões foram 

agrupados de acordo com a proposta de Miguel e Feitosa. Como hard politics encontram-se 

os trabalhos relativos a relações exteriores do Brasil, política internacional ou política interna 

de outros países, defesa (segurança nacional), reforma política e legislação eleitoral, 

Administração Pública e reforma do Estado, política brasileira, corrupção, sonegação de 

impostos e crimes contra a ordem econômica, política econômica e tributária, política 

industrial, política agrícola, violência e segurança pública, reforma agrária e outras questões 

fundiárias, questões internas do Congresso, infraestrutura (transportes, telecomunicações etc.) 

e economia em geral. 

Os trabalhos classificados como soft politics tratam de: saúde pública e saneamento, 

habitação, direitos humanos, questões sociais (pobreza, desigualdade, fome), meio ambiente, 

educação, cultura, esporte, direitos do consumidor, família, direitos reprodutivos, infância e 

adolescência. 
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Questões relativas a emprego, trabalho, formação profissional, ciência e tecnologia, 

funcionalismo público, comunicação social, propriedade intelectual, pirataria, biopirataria e 

assemelhados e Previdência Social foram classificadas como middle politics. 

O critério questões irrelevantes e outros, por sua vez, agrupa os trabalhos que tratam 

de questões religiosas, homenagens e comemorações em geral e outros (que não puderam ser 

classificados em qualquer outra categoria). 

Cabe ressaltar a importância da referida classificação para a conclusão que se pretende 

obter uma vez que possibilita a visualização das áreas de preponderante atuação política das 

Deputadas. Por meio do perfil de cada parlamentar, será possível identificar se a participação 

das mulheres na Câmara é limitada aos temas tradicionalmente femininos, como educação, 

saúde e direitos humanos (soft politics), ou se é mais variada. A maior relevância, entretanto, 

está relacionada à inclinação das Deputadas à questão de gênero. O panorama final da 

pesquisa permitirá visualizar se as Deputadas Federais titulares na 54ª Legislatura atuaram em 

comissões relativas à igualdade de gênero e se efetivamente participaram da produção de 

projetos de lei que visem à erradicação das desigualdades dessa natureza. 

Os dados coletados através da pesquisa encontram-se sistematizados nas tabelas a 

seguir. A pesquisa por perfis, por sua vez, está organizada por Deputadas e inserida no 

Apêndice do presente trabalho. 
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Tabela 1: Participação das Deputadas em Comissões (como titulares ou suplentes) e temas dos projetos apresentados na 54ª Legislatura 

 

 

COMISSÕES TITULARES COMISSÕES SUPLENTES PROJETOS TOTAL DE

DEPUTADAS Hard Soft Middle Igualdade Hard Soft Middle Irrelevantes Hard Soft Middle Irrelevantes Igualdade PROJETOS

Alice Portugal 4 4 1 1 0 1 1 0 4 10 2 0 0 16

Aline Corrêa 2 5 2 1 5 2 1 0 7 7 4 4 2 24

Ana Arraes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andreia Zito 3 2 5 1 2 0 2 0 10 18 23 2 0 53

Antônia Lúcia 6 3 7 1 1 1 1 0 6 0 2 0 0 8

Benedita da Silva 2 4 0 1 2 1 0 0 2 10 5 1 1 19

Bruna Furlan 2 0 0 1 0 1 0 0 11 12 1 1 0 25

Cida Borghetti 1 3 1 1 1 2 0 1 1 6 1 1 0 9

Dalva Figueiredo 2 3 1 1 3 3 4 0 1 1 2 0 0 4

Elcione Barbalho 3 1 2 2 0 1 2 0 1 3 7 0 0 11

Erika Kokay 4 7 4 2 2 3 2 0 20 30 32 5 4 91

Fátima Bezerra 0 3 1 1 2 1 1 0 3 3 1 5 0 12

Fátima Pelaes 5 2 2 1 4 0 1 0 1 3 2 5 4 15

Flávia Morais 2 2 3 2 5 4 1 0 11 20 11 4 3 49

Gorete Pereira 4 3 8 2 4 1 1 0 14 7 5 4 0 30

Iara Bernardi 4 5 1 1 2 2 3 0 0 3 1 2 1 7

Iracema Portella 1 2 0 1 0 1 0 0 1 18 3 0 0 22

Iriny Lopes 2 1 0 1 6 2 3 0 5 3 0 0 3 11

Íris de Araújo 3 0 0 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0 3
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COMISSÕES TITULARES COMISSÕES SUPLENTES PROJETOS TOTAL DE

DEPUTADAS Hard Soft Middle Igualdade Hard Soft Middle Irrelevantes Hard Soft Middle Irrelevantes Igualdade PROJETOS
Jandira Feghali 0 2 1 1 0 4 4 0 4 9 9 1 0 23

Janete Capiberibe 4 3 1 1 1 0 0 0 3 1 1 4 0 9

Janete Rocha Pietá 1 0 1 1 2 2 0 0 4 11 2 2 2 21

Jaqueline Roriz 2 0 0 1 0 0 0 0 3 11 4 0 1 19

Jô Moraes 2 3 3 2 2 1 2 0 4 3 1 0 1 9

Keiko Ota 3 1 0 1 4 2 1 0 18 10 1 2 0 31

Lauriete 0 1 0 1 0 2 0 0 2 11 2 1 2 18

Liliam Sá 1 4 0 2 1 5 1 0 2 16 2 4 1 25

Luci Choinacki 2 0 1 1 2 2 0 0 4 1 2 2 2 11

Luciana Santos 3 2 3 1 3 1 0 0 3 3 6 0 0 12

Luiza Erundina 4 1 1 1 0 2 1 0 7 3 2 2 1 15

Manuela D'Ávila 1 1 1 1 0 1 0 0 6 11 1 0 2 20

Mara Gabrilli 2 2 0 0 1 2 0 0 9 11 7 3 0 30

Margarida Salomão 4 1 3 1 2 2 3 0 3 1 3 0 0 7

Maria do Rosário 2 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0 1 0 4

Marinha Raupp 2 1 1 0 3 1 0 0 2 2 0 1 1 6

Nice Lobão 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nilda Gondim 3 4 2 1 1 1 0 0 3 19 13 0 0 35

Perpétua Almeida 6 3 3 1 3 1 1 0 7 3 5 0 0 15

Professora Dorinha Seabra Rezende 5 9 1 1 0 4 0 0 3 14 2 4 1 24

Rebecca Garcia 1 1 1 0 1 3 2 0 0 5 2 0 0 7

Rosane Ferreira 6 5 2 2 5 3 2 1 7 9 4 1 2 23

Rose de Freitas 5 1 3 1 1 2 1 0 6 4 1 1 1 13

Rosinha da Adefal 2 2 2 2 0 4 3 0 4 9 9 2 1 25

Sandra Rosado 4 3 3 1 2 3 2 0 31 36 12 3 6 88

Sueli Vidigal 0 1 1 1 3 0 0 0 8 19 3 2 2 34
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Tabela 2: Deputadas que apresentaram projetos relativos à igualdade de gênero 

 

PROJETO RELATIVO À 

DEPUTADAS PARTIDOS ESTADOS IGUALDADE DE GÊNERO

Alice Portugal PCdoB BA Não

Aline Corrêa PP SP Sim

Ana Arraes PSB PE Não

Andreia Zito PSDB RJ Não

Antônia Lúcia PSC AC Não

Benedita da Silva PT RJ Sim

Bruna Furlan PSDB SP Não

Cida Borghetti PROS PR Não

Dalva Figueiredo PT AP Não

Elcione Barbalho PMDB PA Não

Érika Kokay PT DF Sim

Fátima Bezerra PT RN Não

Fátima Pelaes PMDB AP Sim

Flávia Morais PDT GO Sim

Gorete Pereira PR CE Não

Iara Bernardi PT SP Sim

Iracema Portella PP PI Não

Iriny Lopes PT ES Sim

Íris de Araújo PMDB GO Não

Jandira Feghali PCdoB RJ Não

Janete Capiberibe PSB AP Não

Janete Rocha Pietá PT SP Sim

Jaqueline Roriz PMN DF Sim

Jô Moraes PCdoB MG Sim

Keiko Ota PSB SP Não

Lauriete PSC ES Sim

Liliam Sá PROS RJ Sim

Luci Choinacki PT SC Sim

Luciana Santos PCdoB PE Não

Luiza Erundina PSB SP Sim

Manuela D'Ávila PCdoB RS Sim

Mara Gabrilli PSDB SP Não

Margarida Salomão PT MG Não

Maria do Rosário PT RS Não

Marinha Raupp PMDB RO Sim

Nice Lobão PSD MA Não

Nilda Gondim PMDB PB Não

Perpétua Almeida PCdoB AC Não

Profª Dorinha S. Rezende DEM TO Sim

Rebecca Garcia PP AM Não

Rosane Ferreira PV PR Sim

Rose de Freitas PMDB ES Sim

Rosinha da Adefal PTdoB AL Sim

Sandra Rosado PSB RN Sim

Sueli Vidigal PDT ES Sim
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Tabela 3: Porcentagem das Deputadas de acordo com a área da produção legislativa 

 

 

Hard Soft Middle Irrelevantes Igualdade

Alice Portugal 25,0% 62,5% 12,5% 0,0% 0,0%

Aline Corrêa 29,2% 29,2% 16,7% 16,7% 8,3%

Ana Arraes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Andreia Zito 18,9% 34,0% 43,4% 3,8% 0,0%

Antônia Lúcia 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Benedita da Silva 10,5% 52,6% 26,3% 5,3% 5,3%

Bruna Furlan 44,0% 48,0% 4,0% 4,0% 0,0%

Cida Borghetti 11,1% 66,7% 11,1% 11,1% 0,0%

Dalva Figueiredo 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Elcione Barbalho 9,1% 27,3% 63,6% 0,0% 0,0%

Erika Kokay 22,0% 33,0% 35,2% 5,5% 4,4%

Fátima Bezerra 25,0% 25,0% 8,3% 41,7% 0,0%

Fátima Pelaes 6,7% 20,0% 13,3% 33,3% 26,7%

Flávia Morais 22,4% 40,8% 22,4% 8,2% 6,1%

Gorete Pereira 46,7% 23,3% 16,7% 13,3% 0,0%

Iara Bernardi 0,0% 42,9% 14,3% 28,6% 14,3%

Iracema Portella 4,5% 81,8% 13,6% 0,0% 0,0%

Iriny Lopes 45,5% 27,3% 0,0% 0,0% 27,3%

Íris de Araújo 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%

Jandira Feghali 17,4% 39,1% 39,1% 4,3% 0,0%

Janete Capiberibe 33,3% 11,1% 11,1% 44,4% 0,0%

Janete Rocha Pietá 19,0% 52,4% 9,5% 9,5% 9,5%

Jaqueline Roriz 15,8% 57,9% 21,1% 0,0% 5,3%

Jô Moraes 44,4% 33,3% 11,1% 0,0% 11,1%

Keiko Ota 58,1% 32,3% 3,2% 6,5% 0,0%

Lauriete 11,1% 61,1% 11,1% 5,6% 11,1%

Liliam Sá 8,0% 64,0% 8,0% 16,0% 4,0%

Luci Choinacki 36,4% 9,1% 18,2% 18,2% 18,2%

Luciana Santos 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Luiza Erundina 46,7% 20,0% 13,3% 13,3% 6,7%

Manuela D'Ávila 30,0% 55,0% 5,0% 0,0% 10,0%

Mara Gabrilli 30,0% 36,7% 23,3% 10,0% 0,0%

Margarida Salomão 42,9% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0%

Maria do Rosário 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0%

Marinha Raupp 33,3% 33,3% 0,0% 16,7% 16,7%

Nice Lobão 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Nilda Gondim 8,6% 54,3% 37,1% 0,0% 0,0%

Perpétua Almeida 46,7% 20,0% 33,3% 0,0% 0,0%

Professora Dorinha Seabra Rezende 12,5% 58,3% 8,3% 16,7% 4,2%

Rebecca Garcia 0,0% 71,4% 28,6% 0,0% 0,0%

Rosane Ferreira 30,4% 39,1% 17,4% 4,3% 8,7%

Rose de Freitas 46,2% 30,7% 7,7% 7,7% 7,7%

Rosinha da Adefal 16,0% 36,0% 36,0% 8,0% 4,0%

Sandra Rosado 35,3% 40,9% 13,6% 3,4% 6,8%

Sueli Vidigal 23,5% 55,9% 8,8% 5,9% 5,9%
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Tabela 4: Partidos
135

 aos quais pertenciam as Deputadas que apresentaram projetos relativos 

à igualdade de gênero 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135

 Somente foram incluídos na Tabela 3 os partidos que possuíam Deputadas titulares na Câmara dos Deputados 

na 54ª Legislatura. 

PARTIDOS COM PROJETOS 

DE IGUALDADE DE GÊNERO

DEM Sim

PCdoB Sim

PDT Sim

PMDB Sim

PMN Sim

PP Sim

PR Não

PROS Sim

PSB Sim

PSC Sim

PSD Não

PSDB Não

PT Sim

PTdoB Sim

PV Sim
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Tabela 5: Porcentagem das Deputadas de acordo com as comissões
136

 que integraram 

                                                           
136

 Foram incluídas na tabela as comissões de que as Deputadas faziam parte, como titulares, ao final da 54ª 

Legislatura. 

COMISSÕES TITULARES

DEPUTADAS Hard Soft Middle Igualdade

Alice Portugal 40,0% 40,0% 10,0% 10,0%

Aline Corrêa 20,0% 50,0% 20,0% 10,0%

Ana Arraes 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Andreia Zito 27,2% 18,2% 45,5% 9,1%

Antônia Lúcia 35,3% 17,6% 41,2% 5,9%

Benedita da Silva 28,6% 57,1% 0,0% 14,3%

Bruna Furlan 66,6% 0,0% 0,0% 33,3%

Cida Borghetti 16,6% 50,0% 16,6% 16,6%

Dalva Figueiredo 28,6% 42,8% 14,3% 14,3%

Elcione Barbalho 37,5% 12,5% 25,0% 25,0%

Erika Kokay 23,5% 41,2% 23,5% 11,8%

Fátima Bezerra 0,0% 60,0% 20,0% 20,0%

Fátima Pelaes 50,0% 20,0% 20,0% 10,0%

Flávia Morais 22,2% 22,2% 33,4% 22,2%

Gorete Pereira 23,5% 17,6% 47,0% 11,9%

Iara Bernardi 36,4% 45,4% 9,1% 9,1%

Iracema Portella 25,0% 50,0% 0,0% 25,0%

Iriny Lopes 50,0% 25,0% 0,0% 25,0%

Íris de Araújo 75,0% 0,0% 0,0% 25,0%

Jandira Feghali 0,0% 50,0% 25,0% 25,0%

Janete Capiberibe 44,5% 33,3% 11,1% 11,1%

Janete Rocha Pietá 33,3% 0,0% 33,3% 33,3%

Jaqueline Roriz 66,6% 0,0% 0,0% 33,3%

Jô Moraes 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

Keiko Ota 60,0% 20,0% 0,0% 20,0%

Lauriete 0,0% 50,0% 0,0% 50,0%

Liliam Sá 14,3% 57,1% 0,0% 28,6%

Luci Choinacki 50,0% 0,0% 25,0% 25,0%

Luciana Santos 33,3% 22,2% 33,3% 11,1%

Luiza Erundina 57,1% 14,3% 14,3% 14,3%

Manuela D'Ávila 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Mara Gabrilli 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Margarida Salomão 44,5% 11,1% 33,3% 11,1%

Maria do Rosário 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Marinha Raupp 50,0% 25,0% 25,0% 0,0%

Nice Lobão 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Nilda Gondim 30,0% 40,0% 20,0% 10,0%

Perpétua Almeida 46,1% 23,1% 23,1% 7,7%

Professora Dorinha Seabra Rezende 31,2% 56,2% 6,3% 6,3%

Rebecca Garcia 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%

Rosane Ferreira 40,0% 33,3% 13,3% 13,3%

Rose de Freitas 50,0% 10,0% 30,0% 10,0%

Rosinha da Adefal 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Sandra Rosado 36,4% 27,2% 27,2% 9,2%

Sueli Vidigal 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%
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4. A ATUAÇÃO DAS DEPUTADAS 

 

4.1. Análise da pesquisa 

 

 A relevância da pesquisa repousa no fato de que os dados colhidos possibilitam 

conclusões em relação à participação das mulheres na Câmara dos Deputados brasileira 

durante a 54ª Legislatura. A pesquisa reuniu as comissões de que as Deputadas fizeram parte 

bem como os temas dos projetos apresentados por elas no período. 

 Vale destacar que, conforme mencionado anteriormente, a participação dos 

parlamentares nas comissões depende de fatores diversos e não é exclusivamente uma questão 

de afinidade do parlamentar com o tema discutido na comissão. Desse modo, optou-se por 

incluir na pesquisa as comissões de que as Deputadas fizeram parte com o intuito de que os 

dados integrem o panorama geral da atuação feminina na Câmara, sem desconsiderar o fato de 

que as comissões podem não oferecer indícios concretos da preferência da Deputada pelo 

tema em questão. 

 Em relação aos projetos, por sua vez, as tendências das Deputadas podem ser 

analisadas com mais clareza, uma vez que não existem vagas a serem preenchidas 

proporcionalmente pelos partidos, como é o caso das comissões. Não se pode, do mesmo 

modo, desconsiderar os fatores políticos que levam os parlamentares a propor projetos 

relativos a determinados temas. Entretanto, a pesquisa do presente trabalho propõe-se a 

sistematizar a produção legislativa das Deputadas Federais como um meio de compreender de 

que modo as mulheres têm atuado na política institucional. 

O primeiro questionamento teórico realizado foi acerca do confinamento ou não das 

mulheres em áreas de atuação “tipicamente” femininas, como as relacionadas à filantropia e 

caridade. Assim, através da classificação dos projetos e comissões em grupos (soft, middle, 

hard,137 irrelevantes e igualdade de gênero), é possível concluir se as mulheres restringiram a 

atuação política a áreas específicas. Ao analisar-se o panorama geral dos temas 

                                                           
137

A classificação dos projetos e comissões segue o modelo criado por Luis Felipe Miguel e Fernanda Feitosa, e 

publicado no artigo O gênero do discurso parlamentar: homens e mulheres na tribuna da Câmara dos 

Deputados (In: Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, p. 201-221, 2009). 
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majoritariamente presentes na atuação das Deputadas será possível concluir se persiste o 

estereótipo de que as mulheres não atuam em áreas politicamente relevantes, permanecendo 

como coadjuvantes, ou se, por outro lado, as mulheres têm estendido sua atuação a áreas 

“tipicamente” masculinas, como política fiscal, relações internacionais e segurança pública. 

O segundo questionamento a ser respondido através dos dados obtidos está 

relacionado à produção legislativa das mulheres especificamente em relação à igualdade de 

gênero. Não se pretende, com a presente pesquisa, presumir que as mulheres naturalmente 

defenderiam interesses femininos ou que sejam mais afeitas à igualdade de gênero do que os 

homens. A pesquisa propõe-se, justamente, a reunir elementos que possam oferecer um 

quadro acerca da atuação das mulheres e verificar se existe uma inclinação das Deputadas a 

elaborar projetos relativos à condição feminina e à igualdade, de modo a diminuir a distância 

entre as oportunidades conferidas aos homens e aquelas conferidas às mulheres. O panorama 

apresentado será um indicativo acerca da tendência das mulheres em relação ao tema. 

A coleta de dados acerca da produção legislativa das Deputadas encontra-se descrita 

nas Tabelas 1 e 3. Trata-se da organização da produção das mulheres que ocuparam assentos 

na Câmara dos Deputados como titulares, no período correspondente à 54ª Legislatura. A 

Tabela 1 indica o número de comissões de que as Deputadas faziam parte no término de seus 

mandatos, tanto como titulares quanto como suplentes, classificadas de acordo com o tema 

principal. No mesmo quadro, encontram-se tabelados os projetos apresentados por cada 

Deputada, classificados de acordo com o principal assunto. 

A Tabela 3, por sua vez, apresenta os dados colhidos através da pesquisa na forma de 

porcentagens. Com a exposição, é possível verificar a tendência de cada Deputada em relação 

às áreas classificatórias do presente trabalho (hard, soft, middle, irrelevante e igualdade de 

gênero138). 

A Tabela 2 apresenta ordenadamente as Deputadas, seus respectivos partidos e 

informa se a Deputada apresentou ou não algum projeto relativo à igualdade de gênero. A 

Tabela 4, por sua vez, considerando a importância da pertença partidária na política brasileira, 

                                                           
138

 Destaca-se que os critérios utilizados foram apresentados por Luis Felipe Miguel e Fernanda Feitosa, e 

publicados no artigo O gênero do discurso parlamentar: homens e mulheres na tribuna da Câmara dos 

Deputados (In: Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, p. 201-221, 2009). Ressalta-se que no 

trabalho original dos autores mencionados não foi utilizado o critério “igualdade de gênero”, aqui incluído por 

constituir, justamente, o foco da presente pesquisa. 
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retratou, dentre os partidos que possuíam Deputadas Federais titulares na 54ª Legislatura, 

quais deles apresentaram, por meio delas, projetos relativos à igualdade de gênero. 

No Brasil, os partidos políticos têm grande influência na atuação de seus 

parlamentares, não sendo razoável supor que é possível sustentar um mandato sem o apoio 

partidário. Desse modo, mostra-se de grande relevância a análise apresentada na Tabela 4, que 

indica quais partidos patrocinaram projetos relativos à igualdade de gênero apresentados por 

mulheres. 

Acerca da influência partidária na política brasileira pode-se destacar o fenômeno 

chamado de presidencialismo de coalizão, apresentado por Argelina Cheibud Figueiredo e 

Fernando Limongi, na obra Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional. 139  De 

acordo com o estudo apresentado, os trabalhos legislativos no Brasil são altamente 

centralizados e encontram-se ancorados na ação dos partidos, impedindo que parlamentares 

atuem de modo a perseguir interesses particularistas.140 Afinal, a própria obtenção de recursos 

depende do voto disciplinado, de acordo com as orientações partidárias.  

O alcance do referido fenômeno ultrapassa a relação parlamentar/partido e rege toda a 

política institucional, definindo inclusive as relações entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

Atualmente, é necessária, portanto, de acordo com a estrutura política brasileira, a formação 

de alianças e coalizões para que seja possível governar. 

Pode-se afirmar, além disso, que os líderes partidários controlam o fluxo dos trabalhos 

parlamentares em razão de diversas prerrogativas regimentais. Desse modo, é imprescindível 

que se considere a relevância dos partidos políticos a que pertencem as parlamentares ao 

analisar-se a produção legislativa das Deputadas Federais, uma vez que dificilmente um 

projeto será apresentado sem o apoio do partido.  

Considerando, portanto, a morfologia da política institucional brasileira e as limitações 

que, de certo modo, engessam a atuação individual dos parlamentares, a pesquisa pretende 

apresentar o que foi efetivamente produzido pelas Deputadas Federais da 54ª Legislatura. 

 

                                                           
139

 FIGUEIREDO, Argelina Cheibud; LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na nova ordem 

constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001. p.19. 
140

 Idem, p. 22. 
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4.2. A atuação das Deputadas em relação à temática de seus projetos 

 

 A pesquisa tem, dentre seus objetivos, a apuração das principais áreas de atuação das 

Deputadas Federais da 54ª Legislatura, como maneira de verificar se as parlamentares 

confinaram-se a temas tradicionalmente atribuídos às mulheres ou se, diferentemente, atuam 

significativamente em áreas tipicamente masculinas, como economia, política externa e 

criminalidade, por exemplo. 

 A presente dissertação considera os temas dos projetos de lei apresentados pelas 

Deputadas indícios das inclinações das parlamentares. Não se pode desprezar, entretanto, 

considerando a grande importância dos partidos na política brasileira, o fato de que os temas 

trabalhados pelos Deputados são definidos não apenas individualmente, de acordo com 

planejamentos pessoais dos parlamentares, mas também são influenciados por ideais 

partidários e arranjos políticos. Optou-se, na pesquisa, pela apuração dos projetos de lei por 

Deputadas e não por partidos políticos, por motivos metodológicos, tendo em vista a 

inviabilidade de agrupar os dados obtidos de duas maneiras (por Deputadas e por partidos), 

diante do limitado tempo para a realização da pesquisa e de sua grande extensão. 

 Acerca da temática dos projetos, inicialmente, a análise da pesquisa permite constatar 

que as Deputadas atuaram, em sua maioria, em diferentes áreas, propondo projetos com 

objetos de discussão bastante variados. A Tabela 3 indica, em porcentagens, as áreas em que 

se concentraram os projetos de cada parlamentar e oferece um quadro das inclinações 

políticas das mulheres na Câmara dos Deputados. 

 Em relação à área predominante de atuação de cada Deputada, apurou-se que 42,2% 

delas propuseram mais projetos classificados como soft politics. 141  Não se pode afirmar, 

todavia, que as mulheres restringiram suas atuações a essa área uma vez que as produções 

                                                           
141

 São elas: Alice Portugal (PCdoB/BA), Benedita da Silva (PT/RJ), Bruna Furlan (PSDB/SP), Cida Borghetti 

(PROS/PR), Flávia Morais (PDT/GO), Iara Bernardi (PT/SP), Iracema Portella (PP/PI), Janete Rocha Pietá 

(PT/SP), Jaqueline Roriz (PMN/DF), Lauriete (PSC/ES), Liliam Sá (PROS/RJ), Manuela D’Ávila (PCdoB/RS), 

Mara Gabrili (PSDB/SP), Nilda Gondim (PMDB/PB), Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), Rebecca 

Garcia (PP/AM), Rosane Ferreira (PV/PR), Sandra Rosado (PSB/RN) e Sueli Vidigal (PDT/ES). 
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hard e middle também foram prolíficas. Constatou-se, ainda, que cinco Deputadas não 

apresentaram nenhum projeto soft politics.142 

 Além disso, a pesquisa permitiu averiguar que 91,2% das Deputadas apresentou 

projetos relativos a hard politics (apenas quatro não contribuíram com a produção legislativa 

nessa área143). Aliás, 24,4% das Deputadas, ou seja, 11 delas,144 tiveram nos projetos de hard 

politics justamente seus focos de atuação e propuseram mais projetos com temas assim 

classificados, demonstrando a predominância de temática hard em quase ¼ da bancada 

feminina da Câmara dos Deputados. 

 Acerca dos projetos middle politics, cinco Deputadas145 depositaram nesses projetos 

suas maiores concentrações de trabalho, com predominância de atuação nessa temática 

(11,1% das Deputadas, portanto). Do mesmo modo, cinco delas não contribuíram com a 

produção legislativa desse área.146 

 Apurou-se, em relação aos projetos classificados como irrelevantes e outros, que três 

Deputadas (ou seja, 6,6% delas) foram mais produtivas nesse setor.147 Por sua vez, 11,1% das 

Deputadas não revelaram preferência temática e apresentaram equiponderância em relação às 

áreas de seus projetos.148 

 Desse modo, pode-se apresentar o seguinte panorama, obtido com a análise da 

pesquisa. Durante a 54ª Legislatura, 45 mulheres ocuparam assentos como titulares na 

Câmara dos Deputados. 19 delas apresentaram maior tendência a apresentar projetos soft 

politics, com predominância de atuação nessa área. 

 Em segundo lugar, os temas relativos a hard politics foram os preferidos de 11 

Deputadas. Cinco Deputadas inclinaram-se à área middle politics e cinco apresentaram 
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 Ana Arraes (PSB/PE), Antônia Lúcia (PSC/AC), Íris de Araújo (PMDB/GO), Maria do Rosário (PT/RS) e 

Nice Lobão (PSD/MA). 
143

 Não apresentaram projetos hard politics: Ana Arraes (PSB/PE), Iara Bernardi (PT/SP), Nice Lobão 

(PSD/MA) e Rebecca Garcia (PP/AM). 
144

 São elas: Antônia Lúcia (PSC/AC), Gorete Pereira (PR/CE), Iriny Lopes (PT/ES), Íris de Araújo 

(PMDB/GO), Jô Moraes (PCdoB/MG), Keiko Ota (PSB/SP), Luci Choinacki (PT/SC), Luiza Erundina 

(PSB/SP), Maria do Rosário (PT/RS), Perpétua Almeida (PCdoB/AC) e Rose de Freitas (PMDB/ES). 
145

 Andreia Zito (PSDB/RJ), Dalva Figueiredo (PT/AP), Elcione Barbalho (PMDB/PA), Erika Kokay (PT/DF) e 

Luciana Santos (PCdoB/PE). 
146

 Ana Arraes (PSB/PE), Iriny Lopes (PT/ES), Maria do Rosário (PT/RS), Marinha Raupp (PMDB/RO) e Nice 

Lobão (PSD/MA). 
147

 São elas: Fátima Bezerra (PT/RN), Fátima Pelaes (PMDB/AP) e Janete Capiberibe (PSB/AP). 
148

Aline Corrêa (PP/AP), Jandira Feghali (PCdoB/RJ), Margarida Salomão (PT/MG), Marinha Raupp 

(PMDB/RO) e Rosinha da Adefal (PTdoB/AL). 
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majoritariamente projetos classificados como irrelevantes e outros. Além disso, cinco 

Deputadas não revelaram preferência temática e apresentaram projetos balanceados dentre as 

áreas de classificação. 

 A pesquisa constitui um importante quadro acerca da produção legislativa feminina na 

Câmara dos Deputados na medida em que indica a preferência das mulheres por temas 

classificados como soft politics, correspondendo ao estereótipo de que as mulheres estão mais 

inclinadas a preferir temas relativos a direitos humanos, educação e saúde. 

 Entretanto, a pesquisa indica, ainda, que, apesar de predominante, a participação das 

mulheres na Câmara dos Deputados não se resume à atuação soft. A produção legislativa nas 

áreas hard e middle também é relevante e volumosa. 

 Assim, pode-se considerar que a participação feminina na Câmara não constitui uma 

extensão do papel tradicionalmente atribuído às mulheres nas sociedades patriarcais. Seus 

trabalhos legislativos ultrapassam o âmbito da filantropia e caridade e estenderam-se a temas 

que, no passado, eram reservados aos homens, como economia e criminalidade. 

  

4.3. A produção legislativa das Deputada em relação à igualdade de gênero 

 

Constitui objetivo da dissertação a verificação da inclinação das Deputadas Federais 

titulares na 54ª Legislatura em relação à igualdade de gênero. Para tal apuração, foram 

organizados na Tabela 3 os dados relativos aos projetos apresentados pelas Deputadas durante 

a legislatura e sua respectiva classificação de acordo com o principal tema discutido. 

Por meio do panorama oferecido pela pesquisa organizada, pode-se perceber que 22 

Deputadas149 apresentaram projetos relativos à igualdade de gênero. 48,9% das parlamentares 

apresentaram, portanto, algum projeto cujo objetivo era a erradicação das desigualdades 
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 São elas: Aline Corrêa (PP/SP), Benedita da Silva (PT/RJ), Erika Kokay (PT/DF), Fátima Pelaes 

(PMDB/AP), Flávia Morais (PDT/GO), Iara Bernardi (PT/SP), Iriny Lopes (PT/ES), Janete Rocha Pietá 

(PT/SP), Jaqueline Roriz (PMN/DF), Jô Moraes (PCdoB/MG), Lauriete (PSC/ES), Liliam Sá (PROS/RJ), Luci 

Choinacki (PT/SC), Luiza Erundina (PSB/SP), Manuela D’Ávila (PCdoB/RS), Marinha Raupp (PMDB/RO), 

Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), Rosane Ferreira (PV/PR), Rose de Freitas (PMDB/ES), Rosinha 

da Adefal (PTdoB/AL), Sandra Rosado (PSB/RN) e Sueli Vidigal (PDT/ES). 
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relativas ao gênero. Apesar não ter sido matéria de produção legislativa de metade das 

Deputadas Federais, não se pode desprezar a relevância do tema para as parlamentares. 

Dentre os 15 partidos representados por mulheres na Câmara dos Deputados durante a 

54ª Legislatura, como demonstra a Tabela 4, três não patrocinaram projetos de igualdade de 

gênero propostos por Deputadas. São eles: PR, PSD e PSDB. 

Os dados obtidos por meio da pesquisa revelam que, apesar de não ter sido objeto de 

proposições legislativas da maioria das Deputadas, a igualdade de gênero é um tema 

recorrente na atuação política das mulheres que ocupam assentos na Câmara dos Deputados e 

indicam, portanto, a relevância social da questão. 

 

4.4. A participação das Deputadas nas comissões da 54ª Legislatura 

 

A participação dos Deputados Federais nas comissões, conforme mencionado 

anteriormente, não depende unicamente dos interesses particulares dos parlamentares. A 

formação das comissões depende de acordos políticos entre os partidos e deve ser respeitado o 

critério da proporção. Desse modo, o fato de uma Deputada integrar (ou não) uma comissão 

não pode levar à imediata conclusão de que há ou não inclinação da parlamentar em relação 

ao tema. 

Entretanto, com o objetivo de visualizar o panorama geral da atuação das Deputadas 

na 54ª Legislatura da Câmara dos Deputados, optou-se, na presente pesquisa, por incluir a 

participação das parlamentares nas comissões como forma de compreender de que maneira as 

mulheres estão inseridas na Casa Legislativa e de que modo participam das discussões. 

Após a organização dos dados, portanto, pode-se perceber que 17 Deputadas 150 

apresentaram maior atuação em comissões hard politics. As comissões soft politics, por sua 
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 São elas: Bruna Furlan (PSDB/SP), Elcione Barbalho (PMDB/PA), Fátima Pelaes (PMDB/AP), Iriny Lopes 

(PT/ES), Íris de Araújo (PMDB/GO), Janete Capiberibe (PSB/AP), Jaqueline Roriz (PMN/DF), Keito Ota 

(PSB/SP), Luci Choinacki (PT/SC), Luiza Erundina (PSB/SP), Margarida Salomão (PT/MG), Maria do Rosário 

(PT/RS), Marinha Raupp (PMDB/RO), Perpétua Almeida (PCdoB/AC), Rosane Ferreira (PV/PR), Rose de 

Freitas (PMDB/ES) e Sandra Rosado (PSB/RN). 
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vez, foram a parcela mais significativa da atuação em comissões de 13 Deputadas.151 As 

comissões middle politics constituíram a maior parte da atuação de quatro Deputadas.152 Dez 

Deputadas,153 por sua vez, apresentaram equilíbrio entre as áreas no tocante à temática das 

comissões de que fizeram parte. Uma Deputada154 integrou apenas uma comissão, relativa à 

igualdade de gênero. 

Um fato significativo obtido através da pesquisa refere-se à comissão CEXMARA,155 

relativa à violência em razão do gênero. 40 Deputadas, ou seja, 88,9% delas integraram a 

referida comissão, o que demonstra a relevância do tema para as parlamentares e, desse modo, 

indica existir atenção em relação à questão da igualdade de gênero.156 
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 Aline Corrêa (PP/SP), Ana Arraes (PSB/PE), Benedita da Silva (PT/RJ), Cida Borghetti (PROS/PR), Dalva 

Figueiredo (PT/AP), Erika Kokay (PT/DF), Fátima Bezerra (PT/RN), Iara Bernardi (PT/SP), Iracema Portella 

(PP/PI), Jandira Feghali (PCdoB/RJ), Liliam Sá (PROS/RJ), Nilda Gondim (PMDB/PB) e Professora Dorinha 

Seabra Rezende (DEM/TO). 
152

 Andreia Zito (PSDB/RJ), Antônia Lúcia (PSC/AC), Flávia Morais (PDT/GO) e Gorete Pereira (PR/CE). 
153

 Alice Portugal (PCdoB/BA), Janete Rocha Pietá (PT/SP), Jô Moraes (PCdoB/MG), Lauriete (PSC/ES), 

Luciana Santos (PCdoB/PE), Manuela D’Ávila (PCdoB/RS), Mara Gabrili (PSDB/SP), Rebecca Garcia 

(PP/AM), Rosinha da Adefal (PTdoB/AL) e Sueli Vidigal (PDT/ES). 
154

 Nice Lobão (PSD/MA). 
155

 Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e a violência sofridas por Mara Rúbia 

Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 
156

 Apenas não integraram a comissão as Deputadas: Ana Arraes (PSB/PE), Mara Gabrili (PSDB/SP), Maria do 

Rosário (PT/RS), Marinha Raupp (PMDB/RO) e Rebecca Garcia (PP/AM). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordar a igualdade de gênero sob a perspectiva da política institucional mostra-se 

importante na atualidade, momento da História em que os papéis de homens e mulheres na 

sociedade estão sendo reinventados. Se, no passado, as mulheres brasileiras eram 

subordinadas aos seus maridos e somente trabalhavam dentro de casa,157 hoje, e cada vez 

mais, as mulheres estão visíveis e atuantes. 

Entretanto, persistem nos dias de hoje reflexos da desigualdade que permeou as 

relações de gênero por tanto tempo. Conforme observado neste trabalho, as mulheres ganham 

menos do que os homens e enfrentam maiores dificuldades quando apostam em carreiras 

políticas. 

A pequena parcela feminina na política pode levar, inclusive, a discutir-se a própria 

cidadania feminina e são válidos questionamentos acerca da sua efetivação, mesmo no século 

XXI. Diferentemente dos homens, as mulheres obtiveram seus direitos mais tardiamente e foi 

necessária uma luta específica para a conquista de seus direitos políticos. 

Aliás, não é razoável afirmar que a cidadania feminina estaria concretizada enquanto 

as mulheres fossem excluídas da esfera pública e, portanto, do campo da tomada de decisões 

das sociedades. A participação política das mulheres mostra-se, portanto, indispensável para 

que haja cidadania e revela-se condição sine qua non para a materialização da justiça. 

A conquista do espaço público, e também do campo da política institucionalizada, 

ofereceu às mulheres uma ressignificação social, fazendo com que desmoronassem antigas 

limitações e construíssem-se novos padrões. Todavia, apesar das importantes conquistas 

femininas na política, considerando inclusive que uma mulher ocupa hoje a Presidência da 

República, a baixa representatividade das mulheres nos assentos do Congresso Nacional salta 

aos olhos. 

O fato de que, dos 513 assentos da Câmara dos Deputados, as eleições de 2010 

ofereceram às mulheres apenas 45 vagas demonstra a relevância da presente dissertação, que 
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 DEL PRIORE, Mary. Histórias e conversas de mulher. 1 ed. São Paulo: Planeta, 2013. p. 5. 
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se propôs a analisar a atuação das Deputadas Federais que ocuparam assentos, como titulares, 

durante a 54ª Legislatura. 

O período 2011-2015, correspondente à 54ª Legislatura, foi escolhido como recorte 

temporal da pesquisa por tratar-se da mais recente legislatura finalizada da Câmara dos 

Deputados e, portanto, permitiria a reunião de dados completos acerca da atuação de cada 

Deputada. 

A pesquisa que compõe este trabalho inclui um perfil de cada Deputada, formado 

pelas comissões de que faziam parte ao término de seus mandatos (como titulares e como 

suplentes) e, também, todos os projetos de lei, de Lei Complementar e de Emendas à 

Constituição apresentados durante a legislatura. 

O objetivo que suscitou a pesquisa foi investigar a atuação política das mulheres na 

Câmara dos Deputados. Com o intuito de terem reveladas suas inclinações temáticas, tanto em 

relação às comissões quanto em relação à produção legislativa, foi realizada a classificação 

dos trabalhos parlamentares de cada Deputada, de acordo com critérios apresentados por Luis 

Felipe Miguel e Fernanda Feitosa no artigo O gênero do discurso parlamentar: mulheres e 

homens na tribuna da Câmara dos Deputados. 

Considerando que existe o estereótipo de que as mulheres costumam estender seus 

papéis maternais a suas atuações políticas, predominando o interesse feminino por questões 

relativas à caridade e à filantropia, a pesquisa buscou investigar se a produção das Deputadas 

correspondeu ao clichê e manteve-se confinada à área de soft politics (direitos humanos, 

educação e saúde, por exemplo). A hipótese alternativa seria a de constatar que as mulheres 

não limitaram suas atuações a essa área e, de modo diverso, ampliaram a temática de seu 

trabalho e apresentaram tendências em relação a diferentes campos (hard politics e middle 

politics). 

Além de constatar a temática preponderante nas atuações femininas, a pesquisa teve 

por objeto a investigação da atuação das Deputadas especificamente em relação à igualdade 

de gênero. A classificação dos projetos incluiu, desse modo, uma categoria para essa questão. 

Todos os projetos relativos à erradicação das desigualdades de gênero e da violência dessa 

natureza foram identificados nessa categoria, bem como as comissões relativas à condição da 

mulher. 
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Cabe destacar que a coleta de dados da pesquisa encontrou obstáculos. Alguns dados 

pretendidos não puderam ser incluídos diante da dificuldade em coletá-los, por exemplo, a 

origem do interesse político e o capital familiar das parlamentares. A transparência das 

informações dessa natureza é necessária para o fortalecimento da democracia e a lacuna que 

distancia os cidadãos dos políticos que os representam constitui óbice para o exercício dessa 

função. 

Desse modo, considerando os dados que compõem o perfil de cada Deputada, foi 

possível construir um panorama da atuação das mulheres na Câmara dos Deputados durante a 

54ª Legislatura. Apurou-se, quanto à inclinação temática das Deputadas, que a área com 

maior atuação feminina foi a relativa a soft politics, porém, sem desconsiderar a grande 

participação das mulheres em comissões e projetos hard e middle politics, o que permite a 

conclusão de que as mulheres não estão confinadas a temas “tradicionalmente” femininos, 

tendo expandido suas atuações políticas a áreas anteriormente consideradas exclusivas aos 

homens, como política tributária e segurança pública. 

 Acerca da atuação feminina especificamente no tocante à igualdade de gênero, a 

pesquisa permitiu constatar que o tema é recorrente na produção legislativa feminina e que 

88,9% das Deputadas integraram uma comissão relativa à violência em razão do gênero. 

Além disso, ao considerar que 48,9% das Deputadas apresentaram projetos de lei com vistas à 

erradicação das desigualdades de gênero, é possível constatar que as parlamentares 

apresentam inclinação ao tema e, portanto, atestam sua relevância social. 

 Destarte, a conclusão da pesquisa inaugura novos questionamentos e amplia a 

compreensão acerca da participação política das mulheres no Brasil. É inegável que as 

mulheres têm avançado em relação ao exercício de papéis na esfera pública, entretanto, 

retomando conceitos formulados por Nancy Fraser e desenvolvidos ao longo da dissertação, a 

parcela feminina da população ainda enfrenta a injustiça em relação à paridade de 

representação. 

 A pequena quantidade de mulheres na Câmara demonstra que essa espécie de injustiça 

persiste e que, enquanto essa situação não for alterada, não pode ser possível afirmar que as 

mulheres têm uma participação efetiva e substancial na política institucionalizada do país. 
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 As dificuldades encontradas pelas mulheres no tocante à paridade de representação 

encontram-se diretamente relacionadas a outras duas formas de injustiça que acometem as 

mulheres ainda hoje: a má-distribuição (estrutura econômica) e o não reconhecimento (valores 

culturais). 

 Enquanto persistirem as diferenças no acesso dos homens e das mulheres ao capital, 

que se concretizam de diversas formas, desde o pagamento de salários inferiores às mulheres 

até o subfinanciamento de campanhas políticas femininas, haverá a má-distribuição e, 

portanto, a paridade não será possível. 

 Além disso, a predominância de valores culturais desfavoráveis às mulheres, como a 

cultura do estupro e a coisificação da mulher, alimenta a injustiça contra a parcela feminina da 

população, constituindo novo óbice à paridade de representação. 

 Sendo assim, é possível relacionar a estrutura econômica e a cultura à falta de paridade 

na política e inferir que, enquanto não forem transformadas as sociedades, de modo que 

cessem as referidas injustiças contra as mulheres, não será possível afirmar que a mulher 

encontra-se representada devidamente na política brasileira. 

 Medidas como cotas de assentos, que visam assegurar não apenas a candidatura de 

mulheres, mas a efetiva atuação política, a alternância de poder nas comissões, de modo a 

evitar o monopólio das discussões e políticas públicas eficazes para o empoderamento 

feminino são maneiras de transmutar a realidade injusta e permitem o vislumbre de uma 

sociedade mais livre, justa e solidária, como prevê a Constituição Brasileira de 1988. 

 Nesse momento, pode-se distinguir a atuação das mulheres e a atuação pelas mulheres. 

É inegável que o trabalho dos parlamentares, independentemente do sexo, em prol da 

igualdade de gênero, é muito importante para o aperfeiçoamento das discussões acerca do 

tema no país. Entretanto, não se pode pretender que tais avanços sejam concretos enquanto 

não for permitido às próprias mulheres construírem suas histórias políticas e estratégias de 

empoderamento. 

 É necessário, portanto, que haja transformações políticas com vistas à erradicação das 

desigualdades de gênero, mas é preciso, além disso, que as mulheres tomem parte nessa 

transformação e não sejam coadjuvantes da nova história. Conforme assevera Anne Phillips, 
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“é na relação entre ideias e presença que nós podemos depositar nossas melhores esperanças 

de encontrar um sistema justo de representação”. 158 Assim sendo, pode-se afirmar que é na 

comunhão de esforços entre todos os atores sociais, paritariamente representados nas 

assembleias sociais e políticas, que reside a esperança de um novo mundo, em que não mais 

impere a desigualdade, mas onde reine a serenidade da justiça. 
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 PHILLIPS, Anne. De uma política de ideias a uma política de presença. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n1/8615.pdf>. Acesso em: 9 de outubro de 2014. p. 289. 
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ANEXO 

 

Relação de Categorias dos Discursos Parlamentares (no presente trabalho, aplicado às 

comissões e produção legislativa), conforme o artigo: MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, 

Fernanda. O gênero do discurso parlamentar: mulheres e homens na tribuna da 

Câmara dos Deputados. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, pp. 201-

221, 2009, p. 208. 

Hard Politics 

Relações exteriores do Brasil, política internacional ou política interna de outros países; 

Defesa (segurança nacional); 

Reforma política e legislação eleitoral; 

Administração Pública e reforma do Estado; 

Política brasileira; 

Corrupção, sonegação de impostos e crimes contra a ordem econômica; 

Política econômica e tributária; 

Política industrial; 

Política agrícola; 

Violência e segurança pública (incluindo reforma do Código Penal e Trânsito); 

Reforma agrária (e outras questões fundiárias); 

Questões internas do Congresso; 

Outras questões de infraestrutura (transportes, telecomunicações etc.); 

Economia em geral. 

 

Soft Politics 

Saúde pública e saneamento; 

Habitação; 

Direitos humanos; 

Questões sociais (pobreza, desigualdade, fome); 

Meio ambiente; 

Educação; 

Cultura e esporte; 

Direitos do consumidor; 
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Família, direitos reprodutivos, infância e adolescência. 

 

Middle Politics 

Emprego, trabalho e formação profissional; 

Ciência e tecnologia; 

Funcionalismo público; 

Comunicação social; 

Propriedade intelectual, pirataria, biopirataria e assemelhados; 

Previdência social. 

 

Questões irrelevantes e outros 

Questões religiosas; 

Homenagens e comemoração em geral; 

Outros. 
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APÊNDICE 

Perfis das Deputadas 

 

Alice Portugal 

(PCdoB/BA) 

 

• Nome civil: Alice Mazzuco Portugal 

• Naturalidade: Salvador/BA 

• Data de nascimento: 16 de maio de 1959 

• Estado civil: separada 

• Profissão: química e farmacêutica 

• Legislaturas: 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (4) 

• PEC19612: Perda de mandato; 

• CECONST: Regulamentação da Constituição Federal; 

• CEMEDICA: Impostos sobre medicamentos; 

• PL719702: Aplicação de medidas socioeducativas a infratores que atingirem a maioridade. 

 

Comissões soft politics (4) 

• CCULT: Cultura; 

• CE: Educação; 

• PL742006: Qualidade da educação básica e gestores públicos; 

• SUBASTRA: Saúde do trabalhador. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC08207: Atribui autonomia funcional e prerrogativas aos membros da Defensoria Pública, 

Advocacia da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral Federal, 

Procuradorias das autarquias e às Procuradorias dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e a 

violência física sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões soft politics (1) 

• CPITRAB: Trabalho infantil no Brasil. 

 

Comissões middle politics (1) 

• CTASP: Trabalho, Administração e Serviço Público. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 16 projetos de Emendas à Constituição, 

de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a análise dos 

projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (4) 

• PL-7357/2014: Exclui agentes públicos da Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia); 

• PL-6051/2013: Participação de empregados nos conselhos de administração de empresas 

públicas e sociedades de economia mista; 

• PL-6316/2013: Financiamento de campanhas, sistema proporcional e forma de subscrição de 

eleitores a proposições de iniciativa popular; 

• PL-4249/2012: Veda a participação em processo de licitação de empresa cujo sócio tenha sido 

declarado inelegível. 

 

Projetos soft politics (10) 

• PL-7451/2014, PL-7455/2014, PL-7456/2014, PL-7474/2014, PL-7475/2014 e PL-

7476/2014: Instalação de campi universitários; 

• PL-1462/2011: Instalação subterrânea da rede elétrica em cidades cujas ruas tenham setores de 

valor histórico reconhecido; 

• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção da transmissão de saberes e 
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fazeres de tradição oral; 

• PL-4671/2012: Destinação a receita dos royalties e participação especial de contratos de 

concessão e de partilha de exploração de petróleo e gás natural para a educação; 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura. 

 

Projetos middle politics (2) 

• PL-5580/2013: Ajusta a idade aplicada na apuração do fator previdenciário de mulheres e 

professores de ambos os sexos; 

• PL-4250/2012: Adota o desempenho de função de mesário como critério de desempate de 

concursos da Administração Pública federal. 

 

 A Deputada não apresentou projetos diretamente relacionados à igualdade de gênero 

durante a 54ª Legislatura. 
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Aline Côrrea 

(PP/SP) 

 

• Nome civil: Aline Lemos Côrrea de Oliveira Andrade 

• Naturalidade: Recife/PE 

• Data de nascimento: 25 de março de 1973 

• Estado civil: solteira 

• Profissão: empresária 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• SUBPETGE: Petróleo, Gás Natural e Etanol; 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal. 

 

Comissões soft politics (5) 

• CE: Educação; 

• PL686910: Torna crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos; 

• PL699813: Primeira Infância; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil; 

• SUBINEDU: Indicadores e Qualidade da Educação. 

 

Comissões middle politics (2) 

• PEC17012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez; 

• PEC30913: Contribuição para a seguridade social do catador de material reciclável que exerça 

suas atividades em regime de economia familiar. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e a 

violência física sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 
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Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (5) 

• PL766310: Trata do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas; 

• CMO: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; 

• SUBCOPA: Acompanhamento, Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos Federais 

Destinados à Copa de 2014 e às Olimpíadas de 2016; 

• SUBENEEL: Energia Elétrica e Fontes Renováveis de Energia; 

• SUBREGMN: Marco Regulatório de Mineração no Brasil. 

 

Comissões soft politics (2) 

• PL742006: Qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua 

promoção; 

• SUBFINED: Financiamento da Educação. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC40509: Assegura ao garimpeiro e ao pequeno minerador o direito à aposentadoria. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 24 projetos de Emendas à Constituição, 

de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a análise dos 

projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (7) 

• PL-6149/2013: Certificação das entidades beneficentes de assistência social, regula os 

procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; 

• PL-5144/2013: Isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de 

armas de fogo particulares por integrantes dos órgãos de segurança pública estaduais; 

• PL-5576/2013: Considera agravante o cometimento de crime em razão de raça, cor, etnia, 

religião, origem, orientação sexual ou deficiência física (crimes de ódio); 

• PLP-286/2013: Estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 

na gestão fiscal; 
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• PL-1195/2011: Instalação de painéis opacos defronte aos guichês de caixa de estabelecimentos 

financeiros de modo a evitar crimes; 

• PL-1194/2011: Isenta do Imposto de Renda os proventos percebidos por portadores de 

sequelas incapacitantes decorrentes de encefalite herpética. 

• PL-1387/2011: Proíbe a utilização de aparelhos de telefonia móvel em estabelecimentos 

financeiros de modo a evitar crimes. 

 

Projetos soft politics (7) 

• PL-7954/2014: Possibilita às entidades substituir percentual da quantidade de bolsas de 

estudos para a Educação Básica e Superior por ações e serviços (como por exemplo, moradia, 

alimentação e transporte); 

• PEC-239/2013: Financiamento de programas de alimentação e saúde na rede pública de 

ensino; 

• PL-5012/2013: Proteção da imagem de vítima fatal de acidente ou crime; 

• PL-5098/2013: Estabelece que os emoluentos devidos pelos atos notariais e de registro 

relacionados a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais serão reduzidos em 50% 

(cinquenta por cento); 

• PL-5522/2013: Normas de segurança e prevenção de acidentes em piscinas de uso coletivo; 

• PL-6069/2013: Altera a pena para quem pratica abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de 

animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos; 

• PL-3992/2012: Estabelece cota mínima para a contratação de artistas e artistas idosos de baixa 

renda nas produções audiovisuais financiadas por recursos públicos. 

 

Projetos middle politics (4) 

• PL-6070/2013: Concessão de férias coletivas em até três períodos; 

• PL-6071/2013: Jornada de trabalho em regime de doze horas de trabalho por trinta e seis de 

descanso; 

• PL-3572/2012: Permite que o empregado falte ao serviço para acompanhar filho menor de 

idade portador de doença infectocontagiosa; 

• PL-4646/2012: Trata da exigência de apresentação de documento com foto e registro de dados 

biométricos dos sócios e administradores das empresas mercantis. 

 

Questões irrelevantes e outros (4) 

• PL-7519/2014: Concede ao Município de Santa Isabel/SP, o título de “Capital Nacional das 

Histórias em Quadrinhos”; 
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• PL-3841/2012: Confere ao Município de Caçapava/SP, o título de “Capital Nacional do 

Antigomobilismo”; 

• PL-4319/2012: Confere ao Município de Americana/SP, o título de “Capital Nacional da 

Moda”; 

• PL-4647/2012: Confere ao Município de Limeira/SP, o título de “Capital Nacional da Joia 

Folheada”. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

Projetos relativos à igualdade de gênero (2) 

•PL-5097/2013: Eleva a pena mínima do crime de lesão corporal em situação de violência 

doméstica e estabelece que a ação pena de crime de violência contra a mulher é ação pública 

incondicionada; 

•PL-4501/2012: Dispõe sobre a repressão à violência contra a mulher, alterando dispositivos da 

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) e dá outras providências. 
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Ana Arraes 

(PSB/PE) 

 

• Nome civil: Ana Lúcia Arraes de Alencar 

• Naturalidade: Recife/PE 

• Data de nascimento: 28/07/1947 

• Estado civil: viúva 

• Profissão: advogada 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

• Observação: Renunciou ao mandato em 20/10/2011 para assumir o cargo de Ministra do Tribunal de 

Contas de União. 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões soft politics (1) 

• CDC: Comissão de Defesa do Consumidor. 

 

 Durante seu mandato na 54ª Legislatura, a Deputada apresentou o Projeto de Lei nº 

522/2011, com o objetivo de inscrever o nome de Bárbara Pereira de Alencar no “Livro dos 

Heróis da Pátria”. 
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Andreia Zito 

(PSDB/RJ) 

 

• Nome civil: Andreia Almeida Zito dos Santos 

• Naturalidade: Duque de Caxias/RJ 

• Data de nascimento: 13 de julho de 1974 

• Estado civil: solteira 

• Profissão: bacharel em Direito 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (3) 

• PEC35813: Torna obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica; 

• PL562713: Parcelamento e a remissão de dívidas patrimoniais com a União; 

• PL533209: Estabelece regime tributário especial para a farinha de trigo misturada e cria o “pão 

brasileiro”. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CTUR: Turismo; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil. 

 

 

Comissões middle politics (5) 

• CTASP: Trabalho, de Administração e Serviço Público; 

• CEANISTI: Comissão Especial destinada a acompanhar a aplicação das seguintes Leis da 

Anistia: Lei nº 8878/1994, que “dispõe sobre a concessão de anistia”; Lei nº 10.790/2003, que 

“concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por 

participação em movimento reivindicatório”; Lei nº 11.282/2006, que “anistia os trabalhadores 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT punidos em razão da participação em 

movimento grevista”; Lei nº 10.559/2002, que “regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e dá outras providências”; 
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• PEC17012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez; 

• PEC33909: Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros 

militares e os integrantes dos órgãos de segurança pública; 

• SUBTRAPE: Subcomissão Permanente para realizar estudos visando à criação de postos de 

trabalho perenes através da Copa do Mundo de 2014 e para as demais grandes competições 

esportivas. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e a 

violência física sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

• PL766310: Trata do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas; 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal. 

 

Comissões middle politics (2) 

• PEC14712: Fixa parâmetros para a remuneração dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil, dos Auditores Fiscais do Trabalho e do grau ou nível máximo da carreira dos servidores 

do Banco Central do Brasil; 

• PEC44309: Estabelece o subsídio das carreiras da Advocacia-Geral da União, das 

Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, e os subsídios dos demais integrantes das 

respectivas categorias da estrutura da advocacia pública. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 53 (cinquenta e três) projetos de 

Emendas à Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. 

Após a análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (10) 

• PL-7279/2014: Despesas relativas a aluguel de imóvel residencial serão deduzidas do valor 
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dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual do cidadão; 

• PL-5454/2013: Estabelece como circunstância agravante a participação de menor de idade em 

crime; aplica excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente a maiores de até vinte e 

seis anos de idade e fixa normas para internação de em Regime Especial de atendimento, com o 

objetivo de evitar a participação de menores de idade em crimes; 

• PL-5300/2013: Estabelece o limite de dez por cento do valor de rendimentos tributáveis na 

Declaração de Ajuste Anual; 

• PL-5301/2013: Apreensão de arma de fogo que tiver sua autorização de porte suspensa para 

após elaboração de laudo pericial; 

• PL-5390/2013: Dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, 

sobre o Sistema Nacional de Armas e define crimes; 

• PL-4799/2012: Determina a isenção do imposto de renda sobre o valor da gratificação de Natal 

para o rendimento percebido por pessoas físicas; 

• PL-3823/2012: Isenta do Imposto de Renda as pessoas que recebem aposentadoria por 

invalidez permanente; 

• PEC-38/2011: Cria a Polícia Universitária; 

• PL-1382/2011: Trata da destinação de utilização de bens imóveis da União, que antes de 

alienados devem ser oferecidos a Estados e Municípios, que deles necessitem para abrigar 

instituições de saúde, educação, cultura e/ou habitação; 

• PL-453/2011: Remissão de parte do tempo de execução da pena pela doação voluntária de 

sangue. 

 

Projetos soft politics (18) 

• PL-7505/2014: Dispensa de revista dos portadores de próteses metálicas por portas magnéticas 

ou dispositivos de segurança semelhantes; 

• PL-5041/2013: Obrigatoriedade de divulgação da possibilidade do pedido de reconhecimento 

de paternidade ser iniciado em qualquer Cartório de Registro Civil; 

• PL-5367/2013: Obriga o fornecedor a informar o consumidor acerca do prazo de vida útil de 

bens duráveis; 

• PL-3153/2012: Propõe a obrigatoriedade de menção à normas relativas ao relacionamento e 

convivência dos integrantes da comunidade escolar no regimentos das escolas; 

• PL-3275/2012: Institui o Exame Médico Anual para todos os alunos da rede pública de 

Educação Básica; 

• PL-3319/2012: Torna obrigatória a identificação individual de crianças e adolescentes que se 

hospedem em hotéis ou estabelecimentos similares; 
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• PL-4763/2012: Equipara o menor sob guarda a filho; 

• PL-1200/2012: Cria o Cadastro Nacional das Pessoas Portadoras de Deficiência; 

• PL-1343/2011: Torna crime o fornecimento e a venda de substâncias entorpecentes a crianças 

e adolescentes, ainda que as substâncias não estejam incluídas no rol do Ministério da Saúde; 

• PL-1752/2011: Estabelece prazos máximos para a realização do exame mamográfico e 

encaminhamento aos serviços especializados; 

• PL-1897/2011: Trata da efetivação de ações de prevenção e cura do câncer de próstata no 

Sistema Único de Saúde; 

• PL-1898/2011: Obriga as instituições de ensino superior, públicas ou privadas, a divulgar o 

índice alcançado no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); 

• PL-2488/2011: Institui o sistema de hipoteca reversa para pessoas com mais de sessenta anos 

de idade; 

• PL-2530/2011: Considera os serviços prestados pelos bancários como essenciais para os 

idosos; 

• PL-278/2011: Trata da identificação precoce de crianças; 

• PL-279/2011: Inclui a emissão e apresentação de carteira de identidade para crianças maiores 

de seis anos como condição para o pagamento do Bolsa-Família; 

• PL-456/2011: Institui a Disciplina “Estudo das Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Medicina do Trabalho” como obrigatória nos currículos do ensino médio. 

• PL-7066/2014: Torna obrigatória a emissão de carteira de identidade para maiores de quatro 

anos de idade. 

 

Projetos middle politics (23) 

• PEC-412/2014: Autoriza a aposentadoria compulsória aos setenta anos ao servidor que 

preencher os requisitos para aposentadoria voluntária; 

• PEC-434/2014: Unifica a regra para aposentadoria por invalidez; 

• PL-7067/2014: Dispõe sobre a inclusão de militares do Quadro Especial em extinção, no 

Quadro Especial de Terceiros-Sargentos e Segundos-Sargentos do Exército;  

• PL-7859/2014: Institui o auxílio-invalidez para os servidores públicos federais ocupantes de 

cargo efetivo de Policial Federal; 

• PL-7895/2014: Altera a contagem da licença-maternidade em caso de parto de filho 

prematuro; 

• PEC-295/2013: Propõe a alteração da Constituição para estender aos militares direitos 

concedidos aos servidores públicos, como o adicional noturno; 

• PEC-360/2013: Estende aos servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1998, a 
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possibilidade de idade mínima reduzida para a aposentadoria prevista no art. 40, §1º, inciso III, 

“a”, da Constituição Federal; 

• PL-5197/2013: Dispõe sobre a concessão de auxílio-doença após cada período de doze meses 

consecutivos de licença para tratamento de saúde; 

• PL-5620/2013: Dispõe sobre o exercício da Medicina; 

• PEC-170/2012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez; 

• PEC-219/2012: Permite que servidores públicos das carreiras administrativas exerçam o cargo 

de professor; 

• PL-3212/2012: Concede ao pai empregado o direito a licença-maternidade em caso de 

falecimento, complicações no parto ou invalidez temporária ou permanente da mãe; 

• PL-3987/2012: Garante estabilidade ao empregado na cessação do seguro-doença ou auxílio 

enfermidade; 

• PL-4240/2012: Determina que os aposentados por invalidez podem não se sujeitar a nova 

perícia médica para renovar a validade do laudo pericial para fins de isenção de imposto de 

renda; 

• PL-4506/2012: Regulamenta o processamento dos descontos facultativos e das consignações 

em folha de pagamento no âmbito do Regime Geral de Previdência Social e do Regime Próprio 

de Previdência do Servidor; 

• PL-4610/2012: Estabelece que a aposentadoria por invalidez dos servidores será precedida de 

licença para tratamento de saúde, por período não excedente a trinta e seis meses; 

• PL-4627/2012: Garante ao idoso que o início de seu benefício seja no mês de seu aniversário 

de sessenta anos; 

• PLP-213/2012: Dispõe sobre o prazo de validade de concurso público de provas ou de provas 

e títulos; 

• PL-1242/2011: Institui a obrigatoriedade de contratação do candidato aprovado em concurso 

público para provimento de cargo efetivo do serviço público federal; 

• PL-1820/2011: Trata da reintegração de anistiados no Regime Jurídico Único, demitidos entre 

16 de março e 31 de dezembro de 1990; 

• PL-2272/2011: Concede ao pai adotivo solteiro o direito à licença-paternidade e ao salário-

paternidade; 

• PL-454/2011: Inclui os agentes das guardas portuárias e agentes de vigilância das instituições 

federais de ensino no rol das categorias profissionais beneficiárias da Bolsa-Formação; 

• PL-455/2011: Estabelece jornada de trabalho de trinta horas para o jornalista profissional 

empregado em entidade, pública ou privada, não-jornalística. 
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Questões irrelevantes e outros (2) 

• PL-7896/2014: Propõe incluir o Instituto Nacional de Cardiologia no Plano de Carreiras para a 

área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações 

Federais (Lei nº 8.691/93); 

• PL-4545/2012: Dispõe sobre a nomeação para cargo em comissão de Pró-Reitor nas 

instituições federais de Ensino Superior. 

 

 A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Antônia Lúcia 

(PSC/AC) 

 

• Nome civil: Antônia Luciléia Cruz Ramos Câmara 

• Naturalidade: Senador Guiomard/AC 

• Data de nascimento: 17 de julho de 1970 

• Estado civil: casada 

• Profissão: economista 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (6) 

• PEC18607: Normas gerais aplicáveis à Administração Tributária da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; 

• PEC35813: Torna obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica; 

• PL737014:Prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e medidas de 

atenção às vítimas; 

• PL766310: Trata do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas; 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal; 

• CEXENCMA: Comissão Externa destinada a avaliar as causas da enchente do Rio Madeira e 

acompanhar as ações empreendidas pelo governo federal, pelo governo do estado de Rondônia e 

prefeituras das cidades da região amazônica atingidas. 

 

Comissões soft politics (3) 

• CDHM: Direitos Humanos e Minorias; 

• PL699813: Primeira Infância; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil e dá outras providências. 

 

Comissões middle politics (7) 

• PEC08207: Atribui autonomia funcional e prerrogativas aos membros da Defensoria Pública, 
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Advocacia da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral Federal, 

Procuradorias das autarquias e às Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

• PEC14712: Fixa parâmetros para a remuneração dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil, dos Auditores Fiscais do Trabalho e do grau ou nível máximo da carreira dos servidores 

do Banco Central do Brasil; 

• PEC39114: Fixa parâmetros para a remuneração da Carreira de Auditoria da Receita Federal 

do Brasil (ARFB), da Carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho e das carreiras de Auditoria, 

Fiscalização e Arrecadação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que sejam Capital 

de Estado ou com população superior a quinhentos mil habitantes e da Carreira de Nível 

Superior de Fiscal Federal Agropecuário; 

• PEC40509: Assegura ao garimpeiro e ao pequeno minerador o direito à aposentadoria;  

• PEC44309: Estabelece o subsídio das carreiras da Advocacia-Geral da União, das 

Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal e os subsídios dos demais integrantes das 

respectivas categorias da estrutura da advocacia; 

• PEC45409: Estabelece diretrizes para a organização da carreira única de Médico de Estado; 

• PL617013: Regulamenta as atividades de operador de Marketing Multinível no Brasil. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e violência 

sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (1) 

• CESEGUR: Segurança Pública. 

 

Comissões soft politics (1) 

• PL658313: Estatuto da Família. 

 

Comissões middle politics (1) 

• CCTCI: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. 
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Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 8 (oito) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (6) 

• PEC-232/2012: Veda o bloqueio ou contingenciamento de dotações constantes da lei 

orçamentária, resultantes de Emendas Parlamentares; 

• PL-4789/2012: Isenta de todos os impostos federais os consumidores de energia elétrica do 

Acre; 

• PL-4788/2012: Dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS), relativamente ao faturamento de tintas para impressão, sujeitando-

as à alíquota zero; 

• PEC-81/2011: Criação da Guarda da Fronteira, com funções de política marítima, 

aeroportuária e de fronteiras; 

• PEC-91/2011: Transfere para a União a responsabilidade pela segurança pública da área da 

Amazônia Legal; 

• PL-1180/2011: Dispõe sobre o fornecimento de informações por parte das companhias de 

telefonia móvel e fixa para fins de segurança pública. 

 

Projetos middle politics (2) 

• PEC-304/2013: Propõe a extinção de benefício de auxilio-reclusão e criação de benefício para 

a vítima do crime; 

• PEC-98/2011: Garante às Defensorias Públicas autonomia funcional e administrativa. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 



100 
  

 
 

Benedita da Silva 

(PT/RJ) 

 

• Nome civil: Benedita Souza da Silva Sampaio 

• Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ 

• Data de nascimento: 26 de abril de 1942 

• Estado civil: casada 

• Profissão: assistente social, auxiliar de enfermagem, professora, servidora pública 

• Legislaturas: 1987-1991; 1991-1995; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• MERCOSUL: Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul; 

• PL533209: Estabelece regime tributário especial para a farinha de trigo misturada e cria o “pão 

brasileiro”. 

 

Comissões soft politics (4) 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• CEXAERUS: Comissão Externa para acompanhar a situação de 12 pessoas que estão 

confinadas na sede do Aerus, no Rio de Janeiro, com ônus para a Câmara dos Deputados; 

• CEXRACIS: Comissão Externa da Câmara dos Deputados, com ônus para esta Casa, para 

propor ações legislativas e políticas capazes de combater os recentes casos de Racismo, bem 

como investigar as providências adotadas pelos setores públicos e privados; 

• SUBSAPON: Implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 
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Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CREDN: Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 

• CMCLF: Comissão Mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar 

dispositivos da Constituição Federal. 

 

Comissões soft politics (1) 

• SUBINSAU: Fortalecimento da informação e prestação de contas sobre a saúde das mulheres e 

das crianças. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 19 (dezenove) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (2) 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais, sobre o sistema de 

eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

• PL-2882/2011: Inclui a declaração sobre o quesito raça/cor no registro do candidato nas 

eleições. 

 

Projetos soft politics (10) 

• PL-7075/2014: Altera a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para dispor 

acerca do direito à amamentação; 

• PL-7103/2014: Inclui o quesito cor ou raça nos prontuários, registros e cadastramentos do 

Sistema de Informação em Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS); 

• PL-7663/2014: Classifica como hediondos os crimes cometidos em razão de preconceito de 

raça ou cor; 

• PL-5030/2013: Dispõe sobre a segurança de casas de festas infantis; 

• PL-5031/2013: Propõe a utilização do sistema de engate Isofix para fixação de cadeirinhas de 

crianças em veículos; 
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• PL-6769/2013: Dispõe sobre a aplicação do teste de glicemia capilar; 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-4753/2012: Dispõe sobre a inclusão, nos cursos de formação dos profissionais de 

educação, saúde, assistência social e segurança pública de conteúdos programáticos, referentes à 

identificação de maus-tratos, negligência e abuso sexual praticados contra crianças e 

adolescentes; 

• PL-2741/2011: Obriga o encaminhamento, por escrito, das ofertas de produtos e serviços 

oferecidos pelo telefone ao consumidor; 

• PL-2949/2011: Dispõe sobre a responsabilidade de normatizar e padronizar a identidade visual 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Projetos middle politics (5) 

• PL-7349/2014: Trata do garantia de trabalho ao empregado com tuberculose, do diagnóstico 

da doença até sua cura; 

• PL-8302/2014: Dispõe sobre a emissão de declaração de quitação anual de contribuições 

sociais incidentes sobre folha de pagamento e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

• PL-5238/2013: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para aplicar seus preceitos 

aos empregados domésticos; 

• PL-4139/2012: Possibilita que mercadorias assinaladas com marcas falsificadas, alteradas ou 

imitadas sejam reaproveitadas por cooperativas comunitárias ou oficinas de customização; 

• PL-4620/2012: Inclui como beneficiários de crédito rural as comunidades quilombolas, 

ribeirinhas e quebradoras de coco babaçu, atingidos por barragens e assentados da reforma 

agrária. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (1) 

• PL-2749/2011: Institui o Dia Nacional do Samba de Roda. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (1) 

•PL-2436/2011: Acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 

1995, para estabelecer a distribuição paritária entre os sexos no preenchimento de cargos nos 

órgãos de direção e de deliberação partidários. 
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Bruna Furlan 

(PSDB/SP) 

 

• Nome civil: Bruna Dias Furlan 

• Naturalidade: Barueri/SP 

• Data de nascimento: 28 de abril de 1983 

• Estado civil: solteira 

• Profissão: bacharel em Direito 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CLP: Legislação Participativa; 

• PARLAJ14: Comissão Executiva encarregada de implementar todos os procedimentos 

necessários à realização da sessão Parlamento Jovem Brasileiro. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e a 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões soft politics (1) 

• CDU: Comissão de Desenvolvimento Urbano. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 25 (vinte e cinco) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar. Após a análise dos projetos, obteve-se o 

seguinte resultado: 
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Projetos hard politics (11) 

• PL-7670/2014: Prevê a isenção do imposto de renda sobre a complementação de 

aposentadoria, reforma ou pensão, recebida por portadores de moléstias graves; 

• PEC-260/2013: Dispõe sobre a transição governamental; 

• PL-5673/2013: Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis 

adquiridos por pessoas portadoras de deficiência auditiva; 

• PL-5329/2013: Dispõe sobre a publicidade dos contratos relativos à realização de obras 

públicas; 

• PL-3801/2012: Tipifica a infração de interferência em operação policial, mediante divulgação 

ao vivo de comunicação com suspeito, acusado ou praticante de ato ilícito; 

• PL-4642/2012: Estabelece como circunstância agravante o crime cometido contra policial; 

• PL-1202/2011: Dispõe sobre o Cadastro Nacional Positivo de Condutores de Veículos 

Automotores e estabelece desconto no valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na 

aquisição de automóveis pelos condutores incluídos nesse cadastro; 

• PL-1443/2011: Dispõe sobre isenção de cobrança de taxa relativa à inspeção de veículos de 

condução escolares; 

• PL-1717/2011: Permite à pessoa física contribuinte do imposto de renda deduzir da renda 

tributável as despesas com pagamento de prêmio de seguro de vida, de imóvel ou de automóvel; 

• PL-830/2011: Permite o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (FUST), na forma de subvenções para entidades da sociedade civil sem fins 

lucrativos que atuem na democratização da informativa; 

• PL-953/2011: Dispõe sobre o uso de material permeável na pavimentação de estacionamentos 

abertos. 

 

Projetos soft politics (12) 

• PL-7176/2014: Determina a veiculação simultânea de áudio original com legenda e de 

dublagem de programas estrangeiros; 

• PL-7669/2014: Dispõe sobre o banheiro acessível nos veículos de transporte público coletivo; 

• PL-6168/2013: Dispõe sobre a sinalização turística nos idiomas português, espanhol e inglês; 

• PL-6169/2013: Determina que os órgãos mantenedores dos serviços públicos de emergência 

ofereçam acesso remoto a suas centrais de atendimento mediante comunicação de voz, 

mensagens curtas de texto e outros meios eletrônicos; 

• PL-4334/2012: Trata de acessibilidade, obrigando as locadoras a ofertar veículos adaptados; 

• PL-4643/2012: Autoriza a criação de Fundo Patrimonial nas instituições federais de ensino 

superior; 
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• PL-4644/2012: Modifica o Código Civil para extinguir a enfiteuse; 

• PL-1203/2011: Autoriza o Poder Público a criar a Universidade Federal da Região Oeste de 

São Paulo, com sede no município de Osasco/SP; 

• PL-1442/2011: Responsabiliza os fabricantes e comerciantes a disponibilizar locais de coleta 

para embalagens de politereftalato de etileno (PET); 

• PL-1461/2011: Dispõe sobre o envio de mensagens de texto de utilidade pública pela 

prestadora de serviço de telecomunicações; 

• PL-1716/2011: Obriga a afixação de avisos sobre o Seguro contra Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) em áreas de pronto atendimento; 

• PL-1992/2011: Obriga os cinemas a realizar higienização dos óculos especiais utilizados para 

visualização de filmes em três dimensões. 

 

Projetos middle politics (1) 

• PL-749/2011: Veda a constituição de cadastros de reserva em concursos públicos realizados 

por órgãos e entidades integrantes da Administração Pública federal direta e indireta; 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (1) 

• PL-6542/2013: Denomina “Complexo Viário Vereador Darcy Mundin” o conjunto de acessos 

rodoviários localizados na Rodovia Régis Bittencourt, no município de São Lourenço da 

Serra/SP. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Cida Borghetti 

(PROS/PR) 

 

• Nome civil: Maria Aparecida Borghetti 

• Naturalidade: Caçador/SC 

• Data de nascimento: 18 de fevereiro de 1965 

• Estado civil: casada 

• Profissão: empresária 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular  

• Observação: Renunciou ao mandato em 31 de dezembro de 2014 para assumir o mandato de 

Vice-Governadora do Estado do Paraná. 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (1) 

• PL355504: Estabelece normas gerais em contratos de seguro privado; 

 

Comissões soft politics (3) 

• CCULT: Cultura; 

• CESPO: Esporte; 

• PL699813: Primeira Infância. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PL617013: Regulamenta as atividades do operador de Marketing Multinível no Brasil. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e a 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 
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Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (1) 

• CREDN: Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• PL742006: Qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua 

promoção. 

 

Questões irrelevantes e outros (1) 

• PL712310: Institui a Estrada-Parque Caminho do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 9 (nove) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar. Após a análise dos projetos, obteve-se o 

seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (1) 

• PL-4574/2012: Modifica a legislação eleitoral para permitir a veiculação de pesquisas 

eleitorais somente até quinze dias antes das eleições. 

 

Projetos soft politics(6) 

• PL-5024/2013: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais públicos e privados; 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-1157/2011: Cria a Política Nacional de Saúde da Mulher Detenta; 

• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos 

saberes e fazeres de tradição oral; 

• PL-267/2011: Estabelece deveres e responsabilidades à criança e ao adolescente estudante; 

• PL-269/2011: Dobra a pena de quem utilizar-se de menor em delitos. 
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Projetos middle politics (1) 

• PL-268/2011: Permite o estágio aos alunos dos anos finais do ensino fundamental regular, 

maiores de catorze anos; 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (1) 

• PL-1149/2011: Institui a Semana de Orientação sobre a Gravidez na Adolescência, na primeira 

semana de maio. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Dalva Figueiredo 

(PT/AP) 

 

• Nome civil: Maria Dalva de Souza Figueiredo 

• Naturalidade: Oiapoque/AP 

• Data de nascimento: 25 de abril de 1961 

• Estado civil: viúva 

• Profissão: servidora pública federal 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• PEC32509: Perícia oficial de natureza criminal; 

• CEXAMAPA: Comissão Externa para acompanhar as ações e medidas que possam envolver a 

empresa Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda, o Estado do Amapá e União Federal, para 

reconstrução do Porto de Minério da ICOMI e demais danos oriundos do grave acidente 

ocorrido no Estado do Amapá, em 28/03/2013, com ônus para a Câmara dos Deputados. 

 

Comissões soft politics (3) 

• CE: Educação; 

• PL569213: Dispõe sobre o monopólio da União na exploração das riquezas da Amazônia, com 

a criação do Conselho Nacional de Política da Amazônia e da Agência Nacional de Exploração 

dos Recursos Naturais da Amazônia, garantindo a proteção ao meio ambiente e a soberania 

nacional; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil e dá outras providências. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC40509: Assegura ao garimpeiro e ao pequeno minerador o direito à aposentadoria. 
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Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e a 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (3) 

• CEREFPOL: Reforma Política; 

• CESEGUR: Segurança Pública; 

• PEC07011: Altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso 

Nacional. 

 

Comissões soft politics(3) 

• PEC17612: Retira idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de 

precatórios; 

• PEC21500: Inclui dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de 

demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já 

homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão 

regulamentados por lei; 

• PL742006: Qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua 

promoção. 

 

Comissões middle politics (4) 

• CTASP: Trabalho, de Administração e Serviço Público; 

• PEC17012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez; 

• PEC31313: Torna automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de 

improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a Administração Pública; 

• PEC33909: Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros 

militares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 
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A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 4 (quatro) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (1) 

•PEC-157/2012: Dispõe acerca do processo de transição governamental, nos casos de renúncia e 

término do mandato e para preparação da posse do novo governo. 

 

Projetos soft politics (1) 

•PL-582/2011: Agrava a pena e qualifica o crime de homicídio nos casos de delitos cometidos 

em razão da orientação sexual do ofendido e constitui abuso de autoridade atentado à livre 

orientação da pessoa. 

 

Projetos middle politics (2) 

•PEC-111/2011: Trata da situação funcional dos servidores oriundos dos ex-Territórios do 

Amapá e Roraima, garantindo-lhes o enquadramento em cargos do Poder Executivo da União; 

•PEC-86/2011: Veda a concessão de aposentadoria compulsória proporcional a juízes cujas 

condutas tenham sido consideradas, processualmente, incompatíveis com o bom desempenho 

das funções do Poder Judiciário. 

 

A Deputada não apresentou projetos diretamente relacionados à igualdade de gênero 

durante a 54ª Legislatura. 
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Elcione Barbalho 

(PMDB/PA) 

 

• Nome civil: Elcione Therezinha Zahluth Barbalho 

• Naturalidade: Belém/PA 

• Data de nascimento: 05 de outubro de 1944 

• Estado civil: divorciada 

• Profissão: pedagoga 

• Legislaturas: 1995-1999; 1999-2003; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (3) 

• CME: Minas e Energia; 

• PL562713: Dispõe sobre o parcelamento e a remissão de dívidas patrimoniais com a União;  

• CEXSANTA: Comissão Externa destinada a acompanhar a apuração dos fatos relacionados à 

tragédia que vitimou centenas de jovens em um incêndio no município de Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, e oferecer sugestões de aperfeiçoamento da legislação sobre o tema. 

 

Comissões soft politics (1) 

• PL53320: Estabelece regime tributário especial para a farinha de trigo misturada e cria o “pão 

brasileiro”. 

 

Comissões middle politics (2) 

• PEC 05307: Garante ao servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, 

direito a aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros; 

• SUBASTRA: Saúde do trabalhador. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (2) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO; 
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• PRMULHER: Procuradoria da Mulher (Resolução da Câmara dos Deputados nº 31, de 2013, 

que dispõe sobre a Secretaria da Mulher). 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões soft politics (1) 

• CSSF: Seguridade Social e Família. 

 

Comissões middle politics (2) 

• PEC08207: Atribui autonomia funcional e prerrogativas aos membros da Defensoria Pública, 

Advocacia da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral Federal, 

Procuradorias das autarquias e às Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

• PEC40509: Assegura ao garimpeiro e ao pequeno minerador o direito à aposentadoria. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 11 (onze) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (1) 

•PL-6316/2013: Trata do financiamento de campanhas eleitorais, do sistema de eleições 

proporcionais e da forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de iniciativa 

popular. 

 

Projetos soft politics (3) 

•PL-7815/2014: Proíbe que menores de dezesseis anos viajem para outra comarca, 

desacompanhados dos pais ou responsáveis, se autorização judicial; 

•PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador;  

•PL-2430/2012: Veda a cobrança da segunda via da Carteira de Identidade e da Carteira 

Nacional de Habilitação de pessoas que se declararem pobres ou desempregadas. 
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Projetos middle politics (7) 

•PL-3448/2012: Torna obrigatória a aquisição de veículos nacionais para os órgãos e entidades 

da Administração Pública direta e indireta da União; 

•PL-3942/2012: Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos 

(revisa a definição de medicamento de referência); 

•PL-3943/2012: Estabelece critérios para análise e concessão de patentes na área químico-

farmacêutica; 

•PL-3944/2012: Revoga o dispositivo que estipula o prazo de vigência de patentes de invenção e 

de modelo de utilidade, para estimular a pesquisa e facilitar o acesso a medicamentos; 

•PL-3945/2012: Estabelece a não patenteabilidade de medicamentos utilizados no diagnóstico e 

terapêutica de doenças negligenciadas e promove a produção desses medicamentos sem 

pagamento dos royalties; 

•PL-3946/2012: Permite a aquisição de produto ou processo inovador gerados por meio de 

políticas de fomento à pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica; 

•PLP-164/2012: Exclui do limite das despesas com pessoal, encargos e contribuições devidos às 

entidades de previdência. 

 

A Deputada não apresentou projetos diretamente relacionados à igualdade de gênero 

durante a 54ª Legislatura. 
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Erika Kokay 

(PT/DF) 

 

• Nome civil: Érika Jucá Kokay 

• Naturalidade: Fortaleza/CE 

• Data de nascimento: 15 de agosto de 1957 

• Estado civil: solteira 

• Profissão: bancária 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (4) 

• CEREFPOL: Reforma Política; 

• PARLAJ14: Comissão Executiva encarregada de implementar todos os procedimentos 

necessários à realização da sessão do Parlamento Jovem Brasileiro; 

• PEC01095: Cria o sistema distrital misto; 

• PEC32509: Perícia oficial de natureza criminal. 

 

Comissões soft politics (7) 

• CDHM: Direitos Humanos e Minorias; 

• PEC17612: Retira idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de 

precatórios; 

• PL658313: Estatuto da Família; 

• PL699813: Primeira Infância; 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal; 

• CEXVIOL: Comissão Externa da Câmara dos Deputados para realizar levantamento in loco 

sobre as causas da violência contra o Povo Índigena Guarani-Kaiowá; 

• SUBSCOMP: Subcomissão Especial destinada a avaliar o Sistema de Saúde Complementar e 

discutir medidas que possam contribuir para a preservação e fortalecimento das operadoras dos 

planos de saúde de autogestão. 
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Comissões middle politics (4) 

• CEANISTI: Comissão Especial destinada a acompanhar a aplicação das seguintes Leis de 

Anistia: Lei nº 8878/1994, que “dispõe sobre a concessão de anistia”; Lei nº 10.790/2003, que 

“concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por 

participação em movimento reivindicatório”; Lei nº 11.282/2006, que “anistia os trabalhadores 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT punidos em razão da participação em 

movimento grevista”; e Lei nº 10.559/2002, que “regulamenta o artigo 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências”; 

• PEC 05307: Garante ao servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, 

direito a aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros; 

• PEC30913: Dispõe sobre a contribuição para a seguridade social do catador de material 

reciclável que exerça suas atividades em regime de economia familiar;  

• PEC45409: Estabelece diretrizes para a organização da carreira única de Médico de Estado. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (2) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO; 

• CDMULHER: Coordenadoria dos Direitos da Mulher (Resolução da Câmara dos Deputados 

nº 31, de 2013, que dispõe sobre a Secretaria da Mulher). 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CLP: Legislação Participativa; 

• PEC36809: Amplia o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e 

Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação. 

 

Comissões soft politics (3) 

• CDU: Desenvolvimento Urbano; 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• SUBSAPON: Implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra. 
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Comissões middle politics (2) 

• PEC33909: Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros 

militares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública; 

• PL423812: Piso nacional de salário dos empregados em empresas particulares que explorem 

serviços de vigilância e transporte de valores. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 91 (noventa e um) projetos de Emendas 

à Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (20) 

•PEC-439/2014: Propõe a federalização dos crimes sexuais praticados contra vulneráveis; 

•PL-7973/2014: Dispõe sobre a remição da pena pela leitura; 

•PL-5057/2013, PL-6019/2013 e PL-4007/2012: Veda a fabricação, a importação, a venda e a 

comercialização de armas de brinquedo de qualquer natureza; 

•PL-5058/2013: Dispõe sobre a garantia das obras, serviços e bens contratados ou adquiridos 

pela Administração Pública; 

•PL-6313/2013: Exige a utilização de fontes alternativas renováveis para fornecer parcela da 

energia elétrica requerida pelos sistemas de iluminação pública dos novos parcelamentos 

urbanos; 

•PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais, sobre o sistema de 

eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

•PLP-363/2013: Regula a competência para instituição e cobrança do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); 

•PL-3427/2012: Dispõe sobre regras para execução de despesas oriundas de emendas 

parlamentares, convênios, acordos e outros instrumentos congêneres, sobre a prestação de contas 

desses recursos e dá outras providências; 

•PL-3429/2012: Estabelece o reajuste periódico da tabela progressiva do imposto de renda das 

pessoas físicas e das deduções legais; 

•PL-4003/2012: Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, para 
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dispor sobre a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

•PL-4004/2012: Torna obrigatória a instalação de portas giratórias com detector de metais nos 

estabelecimentos financeiros onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, em 

todo o território nacional; 

•PL-4142/2012 e PL-4666/2012: Permite que a autoridade policial requisite diretamente os 

dados cadastrais de usuários da internet; 

•PL-1349/2011: Isenta do imposto de renda os proventos e pensões recebidas por portadores de 

doenças graves; 

•PL-2131/2011: Dispõe sobre a obrigatoriedade, em ano eleitoral, de o responsável pela 

confecção de material impresso de campanha informar à Justiça Eleitoral dados do contratante, o 

valor dos serviços e a respectiva tiragem; 

•PL-2183/2011: Limita a propaganda eleitoral por meio de cavaletes, placas e faixas; 

•PL-2341/2011: Aplica multa em favor do contribuinte em casos de descumprimento do prazo 

na restituição do imposto de renda e altera o prazo da homologação da compensação declarada 

pelo sujeito passivo e aplica multa por descumprimento do prazo; 

•PL-2506/2011: Aumenta a pena prevista para os crimes de corrupção ativa e passiva; 

 

Projetos soft politics (30) 

•PL-7774/2014: Dispõe sobre a inviolabilidade de domicílio da população cigana; 

•PL-7775/2014: Dispõe sobre o Nexo Técnico Epidemiológico na atividade de magistério; 

•PL-7777/2014: Trata da declaração unilateral de paternidade; 

•PL-7950/2014: Estabelece o uso simultâneo da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e de 

legendas nas propagandas eleitoral e partidárias veiculadas na televisão, inclusive nas inserções; 

•PL-7954/2014: Possibilita às entidades substituir percentual da quantidade de bolsas de estudos 

para a educação básica e a superior por ações e serviços definidos pelo Ministério da Educação; 

•PL-7997/2014: Considera como religião o Candomblé, a Umbanda e todas aquelas que adotam 

símbolos, valores e tradições de origem africana; 

•PL-5002/2013 e PL-4241/2012: Dispõe sobre o direito à identidade de gênero; 

•PL-5055/2013 e PL-3428/2012: Estabelece a destinação ao Fundo Nacional de Saúde de 

recursos arrecadados com multas e outros valores de natureza não indenizatória; 

•PL-5120/2013: Reconhece o casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo; 

•PL-5694/2013: Destina ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) os recursos provenientes da extinção do 

décimo quarto e décimo quinto salários dos parlamentares; 

•PL-6858/2013: Estabelece diretrizes gerais para o atendimento prestado pelo Sistema Único de 
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Saúde (SUS) às pessoas acometidas pela síndrome da fibromialgia ou fadiga crônica; 

•PL-3258/2012: Veda a exigência de depósito prévio de garantia financeira para atendimento de 

urgência ou emergência na rede privada de saúde no território nacional; 

•PL-3430/2012: Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de plano de desenvolvimento 

institucional e de projetos pedagógicos e relação de docentes de cursos das instituições de 

educação superior; 

•PL-3432-2012: Define prazo de restabelecimento de serviços (como telefonia móvel, fixa e TV 

por assinatura) nos casos que especifica; 

•PL-4665/2012: Estabelece que o consentimento e a ocorrência de relações sexuais anteriores 

não descaracteriza e não abranda a pena do crime de estupro em que vítima seja menor de 

catorze anos; 

•PLP-145/2012: Altera o art. 19, §1º, VII, da Lei Complementar nº 101/00, estabelecendo a 

exclusão das despesas com pessoal, quando decorrentes de gastos na área da educação, dos 

limites fixados naquele artigo; 

•PL-1249/2011: Dispõe sobre alimentação especial do preso (com prescrição médica); 

•PL-1511/2011: Dispõe sobre a obrigatoriedade, para o fornecedor, de informar aos adquirentes, 

nas condições que especifica, os preços total e unitários dos produtos, quando ofertados em 

embalagens econômicas; 

•PL-1556/2011: Estabelece o crime de discriminação ou preconceito contra pessoa com 

deficiência; 

•PL-1595/2011: Torna obrigatória a oferta do ensino fundamental e médio ao preso e internado, 

determina que a educação profissional seja ministrada nos termos da legislação educacional 

vigente e assegura ao preso e ao internado o direito de prestar exames realizados pelo Poder 

Público; 

•PL-1630/2011: Proíbe a cobrança de assinatura básica pelas prestadoras de serviços de 

telecomunicações do regime público e estabelecendo a contagem de tempo de utilização como 

critério exclusivo na tarifação dos serviços de telecomunicações; 

•PL-1840/2011: Proíbe a utilização de mensagens subliminares na propaganda veiculada nas 

emissoras de radiodifusão; 

•PL-2534/2011: Dispõe sobre a obrigatoriedade de intérprete da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) nas aulas teóricas e práticas ministradas nos Cursos de Formação de Condutores 

(CFC) e nos exames de direção veicular; 

•PL-2542/2011: Dispõe sobre a aplicação de provas, elaboradas em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) nos concursos públicos e exames vestibulares; 

•PL-2544/2011: Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Conselhos Tutelares; 

•PL-2621/2011: Dispõe sobre a prescrição, em três anos, das informações negativas nos 
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cadastros de consumidores; 

•PL-2695/2011: Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecedor indicar, junto aos preços de 

produtos e serviços, o percentual de impostos incidentes sobre os mesmos aos consumidores; 

•PL-3019/2011: Estabelece prazos para que os municípios se adequem às normas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90); 

 

Projetos middle politics (32) 

•PL-7975/2014: Regulamenta a profissão de empregado em serventias notariais e de registro; 

•PL-8056/2014: Dispõe sobre a prestação obrigatória de, no máximo, três anos de serviço 

médico remunerado por diplomados em Medicina em instituições públicas ou em instituições 

particulares cujas mensalidades tenham sido custeadas pelo PROUNI ou por recursos públicos 

de outras fontes; 

•PL-8204/2014: Dispõe sobre indenização aos ocupantes de cargo de natureza especial e 

secretariado parlamentar da Câmara dos Deputados; 

•PL-5054/2013: Dispõe sobre o direito ao auxílio-doença do segurado do Regime Geral de 

Previdência Social, na impossibilidade de realização de perícia médica; 

•PL-5056/2013: Dispõe sobre a profissão de Técnico em Nutrição e Dietética; 

•PL-5059/2013: Dispõe sobre os valores das multas aplicáveis em caso de descumprimento da 

obrigação de contratar trabalhadores com deficiência; 

• PL-5265/2013: Estabelece a dispensa de licitação para contratação ou convênio com entidades 

sem fins lucrativos que administram planos de saúde para os servidores públicos; 

•PL-5649/2013: Obriga as empresas contratadas pela Administração Pública para os serviços de 

limpeza de ruas e coleta de lixo a prover horário e local específicos para que seus trabalhadores 

façam suas refeições; 

•PL-5693/2013: Estabelece normas gerais para realização de concurso público pela 

Administração direta, autárquica e fundacional da União; 

•PL-5709/2013: Concede anistia aos servidores do Executivo Federal que participaram de greve 

realizada pelo sindicato da categoria em 2012; 

•PL-6149/2013: Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e 

regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; 

•PL-6319/2013: Dispõe sobre a adoção de regime de trabalho especial para empregados da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

•PL-6857/2013: Dispõe sobre a jornada de trabalho dos empregados acometidos pela síndrome 

da fibromialgia e da fadiga crônica; 

•PLP-285/2013: Dispõe sobre o tratamento a ser dado aos restos a pagar devidos pela 
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Administração Pública Federal aos servidores, relativos ao pagamento de diferenças salariais; 

•PL-3257/2012: Dispõe sobre os direitos dos trabalhadores nas contratações de serviços 

terceirizados; 

•PL-3347/2012: Propõe a extensão dos efeitos alcançados pela possibilidade de dedução da 

parcela patronal devida à Seguridade Social, até o ano de 2020, bem como estimula a gradativa 

inclusão dos trabalhadores domésticos, de forma obrigatória, no regime FGTS; 

•PL-3431/2012: Estabelece que a licença paternidade, quando o adotante único for homem, será 

de cento e vinte dias; 

•PL-4006/2012: Proíbe a consulta do nome de candidatos a emprego em cadastros de 

inadimplência das entidades que prestam serviços de proteção ao crédito; 

•PL-4104/2012: Dispõe sobre o processo de escolha de dirigentes das instituições federais de 

educação superior; 

•PL-1163/2011: Dispõe sobre condições impeditivas à nomeação de cargos e funções de 

direção, cargos em comissão e funções comissionadas na Administração Pública Federal; 

•PL-1783/2011 e PL-2603/2011: Determina a exigência de garantia nas contratações de serviços 

terceirizados; 

•PL-1946/2011: Dispõe sobre a não integração ao salário das utilidades concedidas ao 

empregador relativas à educação do empregado ou de seus dependentes; 

•PL-1976/2011: Permite ao empregado ausentar-se do trabalho por dois dias para a realização de 

exames preventivos de saúde; 

•PL-2054/2011: Dispõe sobre os motoristas e cobradores de ônibus urbanos e interurbanos; 

•PL-2543/2011: Eleva para meio salário mínimo per capita o requisito para concessão do 

benefício de prestação continuada e dos benefícios eventuais e garantias para as pessoas que 

retornarem ao mercado de trabalho; 

•PL-2566/2011: Dispõe sobre a concessão de anistia nas condições que menciona, para contar 

da contagem do tempo para todos os efeitos e de aposentadoria; 

•PL-2757/2011: Determina a concessão de pensão especial aos dependentes legais dos 

anistiados pela Lei nº 8.878/94; 

•PL-2918/2011: Dispõe sobre o exercício da profissão de operador de piscinas; 

•PL-879/2011: Estipula em trinta dias a licença-paternidade; 

•PL-901/2011: Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado às empresas que prorrogarem a 

licença-maternidade, mediante concessão de auxílio fiscal, e ampliarem a licença-paternidade; 

•PLP-40/2011: Cria a aposentadoria especial aos motoristas de transportes coletivos urbanos e 

interurbanos; 
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Projetos sobre questões irrelevantes e outros (5) 

•PL-7328/2014: Propõe atribuir à Base Aérea de Brasília a denominação “Base Aérea 

Presidente João Goulart”; 

•PL-5060/2013: Institui o Dia Nacional da Doença de Huntington; 

•PL-3388/2012: Dá o nome “Ponte Herbert de Souza – Betinho”, à atual Ponte Presidente Costa 

e Silva, localizada do km 321 ao 334, na BR 101/SE; 

•PL-4005/2012: Institui a Semana Nacional dos Contadores de História; 

•PL-4903/2012: Inclui o Dia Nacional do Direito à Verdade no calendário nacional de datas 

comemorativas; 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (4) 

•PL-7163/2014: Amplia o rol de hipóteses que configuram a violência doméstica a familiar 

contra a mulher, modificando a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); 

•PL-7776/2014: Trata de regras que garantem a participação da mulher na política nacional; 

•PL-3408/2012: Aumenta para trinta por cento o percentual de policiais militares femininos na 

Polícia Militar do Distrito Federal; 

•PL-1510/2011: Acrescenta inciso XVII ao art. 41, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei 

de Execução Penal), para permitir visita íntima em igualdade de condições e normas para presos 

de ambos os sexos.Situação: Apensado ao PL-4684/2001. 
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Fátima Bezerra 

(PT/RN) 

 

• Nome civil: Maria de Fátima Bezerra 

• Naturalidade: Nova Palmeira/PB 

• Data de nascimento: 19 de maio de 1955 

• Estado civil: solteira 

• Profissão: pedagoga 

• Legislaturas: 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões soft politics (3) 

• CE: Educação; 

• PL742006: Qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua 

promoção; 

• SUBCUDHM: Cultura, Direitos Humanos e Minorias. 

 

Comissões middle politics (1) 

• SUBFORCD: Formação e Carreira Docente. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CCJC: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; 

• PEC01911: Estabelece a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino. 
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Comissões soft politics (1) 

• CCULT: Cultura. 

 

Comissões middle politics (1) 

• CEANISTI: Comissão Especial destinada a acompanhar a aplicação das seguintes Leis de 

Anistia: Lei nº 8878/1994, que “dispõe sobre a concessão de anistia”; Lei nº 10.790/2003, que 

“concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por 

participação em movimento reivindicatório”; Lei nº 11.282/2006, que “anistia os trabalhadores 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT punidos em razão da participação em 

movimento grevista”; e Lei nº 10.559/2002, que “regulamenta o artigo 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências”. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 12 (doze) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (3) 

• PL-6051/2013: Suprime o § 3º do art. 2º, da Lei nº 12.353/10, que dispõe sobre a participação 

de empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia 

mista, suas subsidiárias e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto, e dá outras providências; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais, sobre o sistema das 

eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

• PL-4685/2012: Dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e os empreendimentos 

econômicos solidários e cria o Sistema Nacional de Economia Solidária. 

 

Projetos soft politics (3) 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos 

saberes e fazeres de tradição oral; 

• PL-2384/2011: Estabelece a participação dos conselheiros escolares na elaboração do projeto 



125 
  

 
 

pedagógico. 

 

Projetos middle politics (1) 

• PL-2826/2011: Estabelece os princípios e diretrizes dos planos de carreira para os profissionais 

da educação básica pública. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (5) 

• PL-5483/2013: Denomina “Rota dos Ventos”, a BR 40, que liga os municípios de Natal a 

Macau, no Estado do Rio Grande do Norte; 

• PL-4175/2012: Cria o Dia Nacional dos Blogueiros e Blogueiras; 

• PL-4395/2012: Denomina “Ponto José Nóbrega” a ponte sobre o rio Upanema, localizada na 

BR 110, no município de Campo Grande/RN; 

• PL-4822/2012: Dispõe sobre a instituição do dia 19 de setembro como data comemorativa do 

“Dia Nacional da Mobilização Social pela Educação”; 

• PL-2888/2011: Institui a Semana Nacional de Educação Fiscal. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Fátima Pelaes 

(PMDB/AP) 

 

• Nome civil: Fátima Lúcia Pelaes 

• Naturalidade: Macapá/AP 

• Data de nascimento: 13 de fevereiro de 1959 

• Estado civil: casada 

• Profissão: socióloga 

• Legislaturas: 1991-1995; 1995-1999; 1999-2003; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (5) 

• CVT: Viação e Transportes; 

• PEC32509: Perícia oficial de natureza criminal; 

• CEXAMAPA: Comissão Externa para acompanhar as ações e medidas que possam envolver a 

empresa Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda., o Estado do Amapá e União Federal, para 

reconstrução do Porto de Minério da ICOMI e demais danos oriundos do grave acidente 

ocorrido no Estado do Amapá, em 28/03/2013, com ônus para a Câmara dos Deputados; 

• GTCL: Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis; 

• SUBREGMN: Marco Regulatório de Mineração no Brasil. 

 

Comissões soft politics (2) 

• PL658313: Estatuto da Família; 

• PL686910: Torna crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos e dá 

outras providências. 

 

Comissões middle politics (2) 

• CEANISTI: Comissão Especial destinada a acompanhar a aplicação das seguintes Leis de 

Anistia: Lei nº 8878/1994, que “dispõe sobre a concessão de anistia”; Lei nº 10.790/2003, que 

“concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por 

participação em movimento reivindicatório”; Lei nº 11.282/2006, que “anistia os trabalhadores 
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da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT punidos em razão da participação em 

movimento grevista”; e Lei nº 10.559/2002, que “regulamenta o artigo 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências”; 

• SUBJARI: Subcomissão Temporária criada para acompanhar as relações de trabalho e o 

impacto social das demissões da Jari Celulosa S/A nas comunidades do Vale do Jari. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (4) 

• CESEGUR: Segurança Pública; 

• PEC20912: Atribui requisito de admissibilidade ao recurso especial no âmbito do STJ; 

• PL003711: Dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais, com exceção 

dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias 

minerais submetidas ao regime de licenciamento de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-

lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967; 

• SUBOPOL: Subcomissão Permanente para a investigação de denúncias e acompanhamento de 

operações policiais sobre crime organizado, tráfico de drogas e armas, contrabando, crimes em 

fronteiras, pirataria, corrupção, lavagem de dinheiro, violência rural e urbana e situações 

conexas pertinentes à Segurança Pública. 

 

Comissões middle politics (1) 

• CTASP: Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 15 (quinze) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 
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Projetos hard politics (1) 

•PLP-195/2012: Acrescenta dispositivos ao Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/06) para que possam emitir debêntures nas 

condições que especifica. 

 

Projetos soft politics (3) 

•PL-5264/2013: Determina a ampliação progressiva do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) para os profissionais da educação em exercício em escolas públicas de 

educação básica; 

•PL-2743/2011: Dispõe sobre a classificação indicativa de trailers de obras audiovisuais e 

congêneres; 

•PL-2744/2011: Proíbe o uso de contenção de presas durante o trabalho de parto e logo após o 

nascimento. 

 

Projetos middle politics (2) 

•PL-7589/2014: Altera a sistemática de transferência de recursos para o Programa Seguro-

Desemprego; 

•PL-3353/2012: Institui o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para 

destinar recursos à formação e à melhora da remuneração dos professores. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (5) 

•PL-8045/2014: Denomina “Rodovia Walter do Carmo” toda a extensão da rodovia BR 156, no 

Estado do Amapá; 

•PL-6807/2013: Inscreve o nome de Luiz Martins de Souza Dantas no Livro dos Heróis da 

Pátria; 

•PL-1508/2011: Confere o título de “Capital Nacional do meio do mundo” à cidade de 

Macapá/AP; 

•PL-193/2011 e PL-2374/2011: Institui o dia 19 de novembro como o Dia Nacional do 

Empreendedorismo. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 
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Projetos relativos à igualdade de gênero (4) 

•PL-8046/2014 e PL-6657/2013: Dispõem sobre o combate à violência e à discriminação 

político-eleitorais contra a mulher; 

•PL-4155/2012: Dispõe sobre a composição do Tribunal do Júri e do Conselho de Sentença na 

hipótese de crime doloso contra a vida relacionado à violência doméstica e familiar e praticado 

contra a mulher, de modo a assegurar que o Conselho de Sentença seja integrado por, no 

mínimo, três jurados do sexo feminino; 

•PL-3352/2012: Disciplina a movimentação do percentual do Fundo Partidário destinado à 

promoção da participação feminina. 
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Flávia Morais 

(PDT/GO) 

 

• Nome civil: Flávia Carreiro Albuquerque Morais 

• Naturalidade: Belo Horizonte/MG 

• Data de nascimento: 26 de abril de 1960 

• Estado civil: casada 

• Profissão: professora de Educação Física 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• PEC36809: Amplia o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e 

Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação; 

• PL737014: Prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e medidas de 

atenção às vítimas. 

 

Comissões soft politics (2) 

• PL699813: Primeira Infância; 

• SUBASTRA: Saúde do trabalhador. 

 

Comissões middle politics (3) 

• CTASP: Trabalho, de Administração e Serviço Público; 

• PL423812: Piso nacional de salário dos empregados em empresas particulares que explorem 

serviços de vigilância e transporte de valores; 

• SUBTRAPE: Subcomissão Permanente para realizar estudos visando à criação de Postos de 

Trabalho Perenes através da Copa do Mundo de 2014 e para as demais grandes competições 

esportivas. 
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Comissões relativas à igualdade de gênero (2) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO; 

• CDMULHER: Coordenadoria dos Direitos da Mulher (Resolução da Câmara dos Deputados 

nº 31, de 2013, que dispõe sobre a Secretaria da Mulher). 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (5) 

• PEC17612: Retira idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de 

precatórios; 

• PEC35813: Torna obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica; 

• PEC42614: Aumenta a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos 

Municípios; 

• PL520113: Modifica a destinação dos valores arrecadados no concurso de prognóstico 

denominado Timemania com o objetivo de torná-la mais atraente para seus apostadores e de 

aumentar a capacidade de pagamento das entidades desportivas quanto às suas dívidas fiscais 

junto à União, e dá outras providências; 

• PL766310: Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 

 

Comissões soft politics (4) 

• CDU: Desenvolvimento Urbano; 

• CESPO: Esporte; 

• PL346004: Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, Sistema Nacional de 

Planejamento e Informações Regionais Urbanas – Estatuto da Metrópole; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil e dá outras providências. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC40509: Assegura ao garimpeiro e ao pequeno minerador o direito à aposentadoria. 
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Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 49 (quarenta e nove) projetos de 

Emendas à Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. 

Após a análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

 

Projetos hard politics (11) 

• PL-8149/2014: Dispensa o eleitor identificado pela biometria da apresentação de documento 

oficial com foto; 

• PL-8151/2014: Garante transporte público gratuito, dos dias de eleição, aos eleitores 

residentes nas zonas urbanas; 

• PL-5135/2013: Proíbe a divulgação de pesquisas no período eleitoral; 

• PL-5343/2013: Torna obrigatória a inserção de chip de identificação em todas as armas de 

fogo comercializadas no Brasil; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento de campanhas eleitorais, sobre o sistema das 

eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

• PL-6404/2013: Dispõe sobre regras e limites para a contratação dos chamados “cabos 

eleitorais”; 

• PL-4741/2012: Inclui a caixa preta automotiva como equipamento obrigatório de veículos; 

• PL-1277/2011: Aumenta as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS incidentes 

sobre operações com brinquedos relacionados a produtos bélicos; 

• PL-1485/2011: Subtrai, para efeito de cálculo de quociente partidário, os votos dados a um 

mesmo candidato que ultrapassarem o quociente eleitoral; 

• PL-1486/2011: Veda a celebração de coligações partidárias na faixa proporcional; 

• PL-2761/2011: Concede isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente 

sobre veículos, máquinas e equipamentos de utilização exclusiva de Prefeituras. 

 

Projetos soft politics (20) 

• PEC-398/2014: Exclui da imunidade tributária prevista para livros, jornais, periódicos e o 

papel destinado a sua impressão, as publicações de natureza pornográfica; 

• PL-7217/2014: Altera a Lei nº 10.861/04, em relação ao Exame Nacional de Desempenho dos 
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Estudantes (ENADE); 

• PL-7521/2014: Altera a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para modificar 

dispositivos relativos à adoção; 

• PL-7558/2014: Dispõe a respeito de transporte de carrinho de bebê em aeronave comercial; 

• PL-4987/2013: Obriga as operadoras dos serviços de telefonia móvel pessoal a identificar a 

prestadora destinatária das ligações efetuadas; 

• PL-5136/2013: Inclui os profissionais da educação como beneficiários do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE); 

• PL-5206/2013: Estabelece prazo para o julgamento dos processos de pessoas com mais de 75 

anos; 

• PL-5207/2013: Inclui como direito dos assinantes, a possibilidade de cancelamento dos 

serviços de TV por assinatura pessoalmente ou pela internet; 

• PL-5302/2013 e PL-5547/2013: Torna obrigatória a consulta pela autoridade judicial dos 

cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes nos processos de adoção; 

• PL-5438/2013: Obriga as prestadoras de telefonia móvel a encaminhar gratuitamente as 

mensagens de texto destinadas aos serviços públicos de emergência; 

• PL-6204/2013: Garante a presença de profissionais idôneos, 24 horas por dia, nos alojamentos 

dos centros de treinamento das categorias de base; 

• PL-6260/2013: Dispõe sobre a formação de atletas; 

• PL-6403/2013: Garante ao aluno do ensino médio, que possui contrato de formação esportiva 

ou estiver inscrito no Programa Bolsa Atleta, prioridade de matrícula em escola próxima a sua 

residência ou ao ambiente de treinamento; 

• PL-6478/2013: Cria mecanismos para coibir a violência contra a pessoa idosa; 

• PL-3125/2012: Estabelece o prazo de 30 dias para a realização de cirurgia em pacientes com 

diagnóstico de neoplasia maligna no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

• PL-3390/2012: Fixa normas sobre a disponibilização de Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) por telefone e pela internet; 

• PL-3480/2012: Modifica as regras para a dedução do imposto de renda das doações feitas por 

pessoas físicas e jurídicas aos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso; 

• PL-3589/2012: Estabelece que os documentos obrigatórios dos veículos de transporte coletivo 

devem informar os tipos ou características das adaptações realizadas para acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

• PL-2576/2011: Torna obrigatório o ensino da disciplina Direito Político-Eleitoral. 
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Projetos middle politics (11) 

• PL-7468/2014: Equipara, para fins creditícios, os proprietários rurais que especifica aos 

agricultores familiares, estabelecendo condições para a equiparação; 

• PL-7589/2014: Altera a sistemática de transferência de recursos para o Programa Seguro-

Desemprego; 

• PL-8150/2014: Dispõe sobre o critério de cálculo de renda familiar per capita, utilizado na 

concessão do benefício de prestação continuada da Assistência Social; 

• PL-8247/2014: Estabelece o piso salarial do administrador; 

• PL-8248/2014: Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade 

curricular dos cursos de formação de soldados das polícias militares; 

• PL-8295/2014: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a boa-fé nas 

relações de trabalho; 

• PLP-147/2012: Dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial a servidores que exerçam 

atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física; 

• PL-1629/2011: Estabelece o benefício de prestação continuada ao idoso com idade igual ou 

superior a 60 anos; 

• PL-2942/2011: Cria o Programa Federal de Incentivo ao Trabalho Educativo (PROJOVEM) 

para assegurar estágio remunerado; 

• PL-723/2011 e PL-751/2011: Permite a elevação do valor do benefício de prestação 

continuada para o idoso (ou pessoa com deficiência) que necessite de auxílio permanente de 

terceiros. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (4) 

• PL-5548/2013: Institui o Dia Nacional do Ultrassonografista; 

• PL-4129/2012: Institui a Semana Olímpica nas escolas públicas; 

• PL-1276/2011: Confere o título de “Capital Nacional Ecumênica da Fé” ao município de 

Trindade/GO; 

• PL-427/2011: Dispõe sobre o Dia Nacional de Conscientização da Violência contra a Pessoa 

Idosa. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 
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Projetos relativos à igualdade de gênero (3) 

• PL-7438/2014 ePL-7559/2014: Institui o Fundo Nacional para a Promoção dos Direitos da 

Mulher, autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações 

efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional para a Promoção dos Direitos da Mulher 

e dá outras providências; 

•PL-1699/2011: Estabelece que o eleitor votará em dois candidatos de gêneros diferentes, para 

as vagas de deputado federal, deputado estadual e vereador. 
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Gorete Pereira 

(PR/CE) 

 

• Nome civil: Maria Gorete Pereira 

• Naturalidade: Juazeiro do Norte/CE 

• Data de nascimento: 10 de abril de 1952 

• Estado civil: divorciada 

• Profissão: fisioterapeuta 

• Legislaturas: 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (4) 

• PEC00511: Estabelece que os subsídios do Presidente e Vice-Presidente da República, 

Ministros de Estado, Senadores e Deputados Federais são idênticos aos dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal;  

• PEC01911: Cria da Zona Franca do Semiárido Nordestino; 

• PEC17612: Retira idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de 

precatórios; 

• PEC18607: Normas gerais aplicáveis à Administração Tributária da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Comissões soft politics (3) 

• PL533209: Estabelece regime tributário especial para a farinha de trigo misturada e cria o “pão 

brasileiro”; 

• PL699813: Primeira Infância;  

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil. 

 

Comissões middle politics (8) 

• CTASP: Trabalho, de Administração e Serviço Público; 

• PEC14712: Fixa parâmetros para a remuneração dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil, dos Auditores Fiscais do Trabalho e do grau ou nível máximo da carreira dos servidores 
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do Banco Central do Brasil;  

• PEC17012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez;  

• CEANISTI: Comissão Especial destinada a acompanhar a aplicação das seguintes Leis de 

Anistia: Lei nº 8878/1994, que “dispõe sobre a concessão de anistia”; Lei nº 10.790/2003, que 

“concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por 

participação em movimento reivindicatório”; Lei nº 11.282/2006, que “anistia os trabalhadores 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT punidos em razão da participação em 

movimento grevista”; e Lei nº 10.559/2002, que “regulamenta o artigo 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências”; 

• PEC39114: Fixa parâmetros para a remuneração da Carreira de Auditoria da Receita Federal 

do Brasil (ARFB), da Carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho e das carreiras de Auditoria, 

Fiscalização e Arrecadação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que sejam Capital 

de Estado ou com população superior a quinhentos mil habitantes e da Carreira de Nível 

Superior de Fiscal Federal Agropecuário; 

• PEC44309: Estabelece o subsídio das carreiras da Advocacia-Geral da União, das 

Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal e os subsídios dos demais integrantes das 

respectivas categorias da estrutura da advocacia; 

• PEC45409: Estabelece diretrizes para a organização da carreira única de Médico de Estado; 

• SUBCMUTR: Subcomissão Especial do Mundo do Trabalho. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (2) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO; 

• CDMULHER: Coordenadoria dos Direitos da Mulher (Resolução da Câmara dos Deputados 

nº 31, de 2013, que dispõe sobre a Secretaria da Mulher). 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (4) 

• CCJC: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; 

• CME: Minas e Energia; 

• PEC36809: Amplia o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e 

Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação; 

• PL003711: Dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais, com exceção 
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dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias 

minerais submetidas ao regime de licenciamento de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-

lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

 

Comissões soft politics (1) 

• CSSF: Seguridade Social e Família. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PL423812: Dispõe sobre o piso nacional de salário dos empregados em empresas particulares 

que explorem serviços de vigilância e transporte de valores. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 30 (trinta) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (14) 

• PL-7070/2014: Dispõe sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos provenientes de corpos 

de água da União; 

• PL-7611/2014: Disciplina a custódia de armas à disposição do juízo; 

• PL-8168/2014: Dispõe sobre a terceirização de serviços no âmbito dos estabelecimentos 

penais de custódia, como assistência médica, jurídica, psicológica, de assistência social, 

alimentação etc; 

• PL-8169/2014: Torna obrigatória a instalação de portais de Raio-X nas escolas públicas e 

privadas, como forma de evitar a violência nesses estabelecimentos; 

• PEC-349/2013: Estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu ou para 

punir ato infracional quando o agente atingir a maioridade penal; 

• PL-4936/2013: Inclui na área considerada como semiárido os municípios do Estado do Ceará; 

• PL-5347/2013: Estabelece que decorridos oito anos de tramitação do processo trabalhista sem 

que a ação tenha sido levada a termo o processo será extinto, com julgamento de mérito por 

decurso de prazo; 

• PL-5348/2013 e PL-5512/2013: Dispõe sobre o índice tolerável de alcoolemia na direção de 

veículos automotores; 
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• PL-5511/2013: Modifica a definição de semiárido; 

• PL-6449/2013: Dispõe sobre a remissão dos débitos da Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (CFEM); 

• PEC-128/2011: Modifica as condições para candidatura do militar a um cargo eletivo; 

• PL-1214/2011: Dispõe sobre a compensação financeira pelo aproveitamento da energia eólica 

para fins de geração de energia elétrica; 

• PL-429/2011: Dispõe sobre placas de identificação dos veículos, aparelhos eletrônicos 

medidores de velocidade e aplicação dos recursos arrecadados com multas de trânsito; 

 

Projetos soft politics (7) 

• PL-8166/2014: Dispõe sobre o direito dos usuários à informação acerca da composição da 

tarifa do transporte coletivo urbano; 

• PL-5429/2013: Concede gratuidade e desconto aos médicos acima de 70 anos em atendimento 

e outros procedimentos médicos; 

• PL-6354/2013: Obriga a instalação de elevadores de maca em edifícios públicos, residenciais e 

comerciais de todo o país; 

• PL-6763/2013: Dispõe sobre a adoção obrigatória de sistema de controle de qualidade e de 

boas práticas de fabricação na produção dos medicamentos comercializados no território 

nacional; 

• PL-4342/2012: Dispõe sobre a concessão de moratória e parcelamento de débitos tributários 

federais de titularidade de hospitais, santas casas de misericórdia e entidades filantrópicas de 

atendimento à saúde; 

• PL-730/2011: Dispõe sobre medidas para prevenção, detecção e tratamento do câncer uterino e 

de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

• PL-837/2011: Dispõe sobre a criação do Serviço Social do Turismo (SESTUR) e do Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Turismo (SENATUR); 

 

Projetos middle politics (5) 

• PL-7549/2014: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para disciplinar os efeitos 

processuais da homologação da rescisão contratual; 

• PL-4544/2012: Institui o Estatuto do Artesão; 

• PEC-114/2011: Garante aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos trabalhistas 

elencados na Constituição Federal conferidos aos trabalhadores urbanos e rurais; 

• PL-1187/2011: Institui o piso salarial profissional nacional do Técnico em Saúde Bucal e do 

Auxiliar em Saúde Bucal; 
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• PL-1498/2011: Exclui a responsabilidade pessoal dos diretores, conselheiros, sócios, 

instituidores ou benfeitores das entidades beneficentes de assistência social quanto a débitos 

trabalhistas e previdenciários; 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (4) 

• PL-7298/2014: Autoriza o Poder Público a promover a internacionalização do Aeroporto de 

Juazeiro do Norte/CE, “Orlando Bezerra de Menezes”; 

• PL-7827/2014: Institui o dia 03 de janeiro como Dia do Policial Brasileiro; 

• PL-8167/2014: Estabelece a afixação da Bandeira Nacional na fachada dos edifícios públicos; 

• PL-5349/2013: Cria a Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco e Paraíba (CODEVASF). 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Iara Bernardi 

(PT/SP) 

 

• Nome civil: Iara Bernardi 

• Naturalidade: Sorocaba/SP 

• Data de nascimento: 02 de junho de 1952  

• Estado civil: casada 

• Profissão: professora 

• Legislaturas: 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (4) 

• PARLAJ14: Comissão Executiva encarregada de implementar todos os procedimentos 

necessários à realização da sessão do Parlamento Jovem Brasileiro; 

• PEC19612: Estabelece que a perda de mandato será decidida por voto aberto nos casos que 

especifica; 

• MERCOSUL: Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul; 

• SUBRADIG: Rádio Digital. 

 

Comissões soft politics (5) 

• PL658313: Estatuto da Família; 

• PL699813: Primeira Infância; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil; 

• CEXMALTR: Comissão Externa para acompanhar as investigações dos possíveis maus tratos 

do laboratório do Instituto Royal na cidade de São Roque, São Paulo, sem ônus para a Câmara 

dos Deputados; 

• SUBFINED: Financiamento da Educação. 

 

Comissões middle politics (1) 

• CCTCI: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. 
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Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CREDN: Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 

• CEDES: Centro de Estudos e Debates Estratégicos. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CE: Educação; 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal. 

 

Comissões middle politics (3) 

• PEC05307: Garante ao servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, direito 

a aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros; 

• PEC29013: Atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

• PL217711: Institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 7 (sete) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos soft politics (3) 

• PL-8024/2014 e PL-5907/2013: Dispõe sobre a alfabetização de jovens e adultos nas redes 

públicas de ensino fundamental; 

• PL-8291/2014: Altera dispositivos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

relativos à educação. 

 



143 
  

 
 

Projetos middle politics (1) 

• PL-8017/2014: Assegura condições de capacitação profissional aos adolescentes entre 

dezesseis e dezoito anos, atendidos em programas de acolhimento familiar ou institucional. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (2) 

• PL-8270/2014 e PL-5262/2013: Institui o Dia Nacional do Tropeiro, a ser comemorado no 

último domingo do mês de maio. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (1) 

•PL-7025/2013: Altera a Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição 

Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

altera o Código de Processo Penal e o Código Penal; e dá outras providências (explicação: altera 

os Decretos-leis nºs 2.848, de 1940 e 3.689, de 1941). 
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Iracema Portella 

(PP/PI) 

 

• Nome civil: Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima 

• Naturalidade: Teresina/PI 

• Data de nascimento: 23 de abril de 1966 

• Estado civil: casada 

• Profissão: empresária e professora 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (1) 

• PL766310: Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CDC: Defesa do Consumidor; 

• PL699813: Primeira Infância. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissão das qual era suplente: 

 

Comissões soft politics (1) 

• CSSF: Seguridade Social e Família. 

 

 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 
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A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 22 (vinte e dois) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (1) 

• PL-3273/2012: Dispõe sobre a Política de Prevenção à Violência contra Educadores; 

 

Projetos soft politics (18) 

• PL-7693/2014: Torna obrigatória a instalação, nos semáforos, de temporizador para travessia 

diferenciada de pessoas com dificuldade de locomoção e idosos; 

• PL-5515/2013: Autoriza o financiamento pelo Programa Minha Casa, Minha Vida para 

compra, por um dos cônjuges ou companheiros, da parte do outro cônjuge ou companheiro em 

caso de dissolução conjugal; 

• PL-5911/2013: Dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de mensagens contra o uso de 

drogas nos sítios mantidos por órgãos e entidades da Administração Pública Federal; 

• PL-6702/2013: Dispõe sobre a existência de repositórios digitais nas instituições federais de 

educação superior e de pesquisa, para gestão e disseminação de sua produção científica, técnica 

e artística; 

• PL-3497/2012: Regulamenta o comércio de jogos eletrônicos e jogos de interpretação; 

• PL-3707/2012: Condiciona o registro de medicamentos ao uso de embalagens com 

dispositivos de segurança; 

• PL-3778/2012: Dispõe sobre as embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos 

hortícolas in natura; 

• PL-4189/2012: Dispõe sobre a oferta de produto ou serviço a consumidor, mediante utilização 

de sítio na rede mundial de computadores; 

• PL-4716/2012: Cria o serviço eletrônico gratuito de emergência para o recebimento de 

denúncias de tráfico de drogas e para a prestação de informações acerca da prevenção do uso 

indevido de drogas; 

• PL-4834/2012: Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação de chamadas no serviço de 

telefonia; 

• PL-1193/2011: Dispõe sobre a obrigatoriedade de se expressar as dimensões de produto no 

Sistema Internacional de Unidades; 

• PL-1359/2011: Define critérios para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e 

utilização dos recursos; 
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• PL-1435/2011: Dispõe sobre os fundamentos e a política do agroturismo ou turismo rural; 

• PL-1458/2011: Estabelece a obrigatoriedade de divulgação pelos bancos de sangue, pelos 

serviços de hemoterapia e outras entidades afins, de informações a respeito da doação de medula 

óssea; 

• PL-1693/2011: Dispõe sobre o Sistema Nacional de Informações sobre Drogas (SINAID); 

• PL-2046/2011: Dispõe sobre medidas preventivas ao uso de drogas; 

• PL-2346/2011: Dispõe sobre a destinação obrigatória dos materiais de informática apreendidos 

nas ações de combate ao contrabando para as escolas públicas; 

• PL-728/2011: Dispõe sobre a abertura de linha de crédito subsidiada em instituições bancárias 

para atender vítimas de calamidades públicas. 

 

Projetos middle politics (3) 

• PL-7164/2014: Dispõe sobre hipótese de dispensa de aviso prévio de férias; 

• PL-7854/2014: Extingue a contribuição de 6% sobre a remuneração do trabalhador que custeia 

o vale-transporte e para possibilitar que os valores despendidos a título de vale-transporte sejam 

dedutíveis do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); 

• PL-6828/2013: Reduz para seis horas a duração do trabalho do empregado pai ou responsável 

por pessoa com deficiência. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Iriny Lopes 

(PT/ES) 

 

• Nome civil: Iriny Nicolau Corres Lopes 

• Naturalidade: Lavras/MG 

• Data de nascimento: 12 de fevereiro de 1956 

• Estado civil: casada 

• Profissão: não informada 

• Legislaturas: 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Observação: Licenciou-se do mandato de Deputada Federal, na Legislatura 2011-2015, para 

assumir o cargo de Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, de 2 de fevereiro de 

2011 a 24 de fevereiro de 2012. 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CCJC: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; 

• PL562713: Dispõe sobre o parcelamento e a remissão de dívidas patrimoniais com a União. 

 

Comissões soft politics (1) 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 
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Comissões hard politics (6) 

• CEPENAL: Reforma do Código Penal; 

• PEC01011: Obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do plano de metas pelo Poder 

Executivo municipal, estadual e federal, com base nas propostas da campanha eleitoral; 

• PL003711: Dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais, com exceção 

dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias 

minerais submetidas ao regime de licenciamento de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-

Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967; 

• PL346004: Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, Sistema Nacional de 

Planejamento e Informações Regionais Urbanas – Estatuto da Metrópole; 

• PL372212: Normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições; 

• SUBRADIG: Rádio Digital. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CCULT: Cultura; 

• SUBPUBLI: Publicidade e Propaganda. 

 

Comissões middle politics (3) 

• CCTCI: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; 

• PEC29013: Atualiza o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

• PL217711: Institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 11 (onze) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics 

• PL-5117/2013: Assegura a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública 

(FNSP) para os municípios que sejam sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou 

similares, casas do albergado, centros de observação e hospitais de custódia e tratamento 

psiquiátrico; 
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• PL-5418/2013: Institui normas para licitação e contratos da Administração Pública; visa 

resguardar os cofres dos entes públicos contratantes de serviços de limpeza pública, asseio, 

conservação e vigilância ou de fornecimento de mão de obra, da eventual falta de lastro ao final 

do contrato; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais, sobre o sistema de 

eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

• PLP-337/2013: Proíbe o contingenciamento de dotações orçamentárias destinadas às medidas 

sócio-educativas; 

• PEC-183/2012: Trata dos princípios Gerais da Atividade Econômica acrescentando a pesquisa, 

produção e distribuição do etanol e biodiesel ao art. 177 da Constituição Federal. 

 

Projetos soft politics (3) 

• PL-7087/2014 e PL-5245/2013: Torna obrigatória a inserção de cláusula protetora de direitos 

humanos em contratos de financiamentos concedidos pelas instituições financeiras controladas 

pela União; 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (3) 

• PL-7086/2014 e PL-5246/2013: Dispõe sobre normas de equidade de gênero e raça, de 

igualdade de condições de trabalho, de oportunidades e de remuneração no serviço público; 

• PEC-371/2013: Fixa reserva de vagas para mulheres na representação da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal e dá outras providências; 
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Íris de Araújo 

(PMDB/GO) 

 

• Nome civil: Íris de Araújo Rezende Machado 

• Naturalidade: Três Lagoas/MS 

• Data de nascimento: 07 de maio de 1943 

• Estado civil: casada 

• Profissão: administradora pública 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (3) 

• CREDN: Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 

• PL346004: Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, Sistema Nacional de 

Planejamento e Informações Regionais Urbanas – Estatuto da Metrópole; 

• MERCOSUL: Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (3) 

• CEREFPOL: Reforma Política; 

• PEC01095: Cria o sistema distrital misto; 

• SUBMOVMI: Subcomissão Permanente dos Movimentos Migratórios no País. 

 

Comissões soft politics (1) 

• CSSF: Seguridade Social e Família. 



151 
  

 
 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 3 (três) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (2) 

• PEC-27/2011: Estabelece que serão considerados suplentes de Senador os três candidatos mais 

votados, não eleitos, em ordem decrescente de votação; 

• PL-452/2011: Estabelece que estarão eleitos os candidatos que obtiverem a maior votação 

nominal, em ordem decrescente, até o preenchimento total das vagas. 

 

Projetos middle politics (1) 

• PLP-253/2013: Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento da 

Grande Goiânia e instituir Programa Especial de Desenvolvimento da Grande Goiânia. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Jandira Feghali 

(PCdoB/RJ) 

 

• Nome civil: Jandira Feghali 

• Naturalidade: Curitiba/PR 

• Data de nascimento: 17 de maio de 1957 

• Estado civil: casada 

• Profissão: médica e música 

• Legislaturas: 1991-1995; 1995-1999; 1999-2003; 2003-2007; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões soft politics (2) 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• CMMC: Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. 

 

Comissões middle politics (1) 

•SUBINDSA: Desenvolvimento do Complexo Industrial em saúde, produção de fármacos, 

equipamentos e outros insumos. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

•CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e violência 

sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões soft politics (4) 

• CCULT: Cultura; 

•PL699813: Primeira Infância; 

•PL742006: Qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua 

promoção; 
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•SUBSAPON: Implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra. 

 

Comissões middle politics (4) 

•PEC17012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez;  

•PEC29013: Atualiza o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

• PL217711: Institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

•SUBCAMED: Carreira dos Médicos do Sistema Único de Saúde. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 23 (vinte e três) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (4) 

PL-7357/2014: Exclui os agentes públicos, militares ou civis que tenham cometido crimes de 

tortura, sequestro, cárcere privado, execução sumária, ocultação de cadáver ou de atentado, da 

Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia); 

PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento de campanhas eleitorais, sobre o sistema de 

eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

PL-4671/2012: Vincula as receitas de royalties e de participação especial dos contratos de 

concessão e de partilha de exploração de petróleo e gás natural; 

PL-2349/2011: Estabelece normas para a regulação do processo administrativo estendendo sua 

aplicação aos Estados, Distrito Federal e Municípios; 

 

Projetos soft politics (9) 

PEC-421/2014: Determina a aplicação mínima de recursos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal na preservação do patrimônio cultural brasileiro e na difusão da cultura nacional; 

PL-7397/2014: Permite a inserção de anúncios publicitários na programação das emissoras de 

radio e televisão educativas, até o limite de 20% do tempo diário de irradiação; 

PL-7398/2014: Permite a inserção de anúncios publicitários na programação das emissoras de 

radio comunitárias, até o limite de 20% do tempo diário de irradiação; 
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PL-8032/2014: Amplia a proteção de que trata a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) às 

pessoas transexuais e transgêneros; 

PL-6998/2013: Insere dispositivos sobre a Primeira Infância na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); 

PL-3899/2012: Institui a Política Nacional de Estímulo à Produção e ao Consumo Sustentáveis; 

PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão de 

saberes e fazeres de tradição oral; 

PL-757/2011: Institui o Programa Cultura Viva – Programa Nacional de Cultura, Educação e 

Cidadania; 

 

Projetos middle politics (9) 

PL-7889/2014: Cria cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas no quadro de 

pessoal do Tribunal Superior Eleitoral; 

PL-8181/2014: Dispõe sobre o trabalho em empresas de transporte de passageiros sobre trilhos; 

PL-3795/2012: Dispõe sobre a profissão de artesão e estabelece diretrizes para a valorização do 

artesanato; 

PL-3942/2012: Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos; revisa 

a definição de medicamento de referência: compreendendo medicamento novo e medicamento 

inovador; 

PL-3943/2012: Estabelece critérios para análise e concessão de patentes na área químico-

farmacêutica; 

PL-3944/2012: Revoga o dispositivo que estipula o prazo de vigência de patentes de invenção e 

de modelo de utilidade, para estimular a pesquisa e facilitar o acesso aos medicamentos; 

PL-3945/2012: Estabelece a não patenteabilidade de medicamentos utilizados no diagnóstico e 

terapêutica de doenças negligenciadas e promove a produção desses medicamentos sem 

pagamento de royalties; 

PL-3496/2012: Permite a aquisição de produto ou processo inovador gerados por meio de 

políticas de fomento à pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica; 

PLP-125/2011: Permite que as micro e pequenas empresas sejam ressarcidas do salário-

maternidade pago às suas empregadas quando do recolhimento de qualquer tributo federal. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (1) 

PL-6139/2013: Institui o Dia Nacional do Teatro Acessível: Arte, Prazer e Direitos. 
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A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Janete Capiberibe 

(PSB/AP) 

 

• Nome civil: Janete Maria Goés Capiberibe 

• Naturalidade: Amapá/AP 

• Data de nascimento: 12 de maio de 1949 

• Estado civil: casada 

• Profissão: não informada 

• Legislaturas: 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (4) 

•CLP: Comissão de Legislação Participativa; 

•PEC21500: Inclui dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de 

demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já 

homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão 

regulamentados por lei; 

•PL161096: Exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas; 

•CEXAMAPA: Comissão Externa para acompanhar as ações e medidas que possam envolver a 

empresa Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda., o Estado do Amapá e a União Federal, para 

reconstrução do Porto de Minério da ICOMI e demais danos oriundos do grave acidente 

ocorrido no Estado do Amapá em 28/03/2013, com ônus para a Câmara dos Deputados. 

 

Comissões soft politics (3) 

• CDHM: Direitos Humanos e Minorias; 

•PL533209: Estabelece regime tributário especial para a farinha de trigo misturada e cria o “pão 

brasileiro”; 

•SUBPOLIN: Subcomissão Especial de Política Indigenista. 

 

Comissões middle politics (1) 

•PEC40509: Assegura ao garimpeiro e ao pequeno minerador o direito à aposentadoria. 
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Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

•CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e violência 

sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissão da qual era suplente: 

 

Comissão hard politics (1) 

• PEC09211: Estabelece a incidência de ICMS para exportação de bens minerais primários ou 

semielaborados. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 9 (nove) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (3) 

• PL-8080/2014: Atualiza e regulamenta do uso e da fiscalização do voto eletrônico nas 

eleições; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento de campanhas eleitorais, sobre o sistema de 

eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

• PLP-271/2013: Permite a adesão dos armadores ao Simples Nacional. 

 

Projetos soft politics (1) 

• PL-3397/2012: Garante a realização de cirurgias reparadoras e reconstrutivas e assistência 

social e psicológica, gratuitamente, às vítimas de escalpelamento. 

 

Projetos middle politics (1) 

• PL-3663/2012: Insere, em quadro em extinção da União, todos servidores dos municípios que 

compunham o ex-Território Federal do Amapá, que se encontravam no exercício regular das 
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funções, quando da criação do Estado do Amapá. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (4) 

• PL-3341/2012: Declara o ambientalista Chico Mendes patrono do meio ambiente brasileiro; 

• PL-3388/2012: Dá o nome de “Ponte Herbert de Souza – Betinho” à atual Ponte Presidente 

Costa e Silva, localizada no Km 321 ao 334, na BR 101/SE; 

• PL-3435/2012: Inscreve o nome de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa no “Livro dos Heróis 

da Pátria”; 

• PL-4903/2012: Inclui o Dia Internacional do Direito à Verdade no calendário nacional de datas 

comemorativas. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Janete Rocha Pietá 

(PT/SP) 

 

• Nome civil: Janete Rocha Pietá 

• Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ 

• Data de nascimento: 3 de novembro de 1946 

• Estado civil: casada 

• Profissão: professora e arquiteta 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (1) 

•CREDN: Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

 

Comissões middle politics(1) 

•PEC09011: Introduz o transporte como direito social. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

•CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e violência 

sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

•MERCOSUL: Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul; 

•SUBMOVMI: Subcomissão Permanente dos Movimentos Migratórios no País. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CDHM: Direitos Humanos e Minorias; 
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• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 21 (vinte e um) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (4) 

•PL-7375/2014: Dispõe sobre indenização à vítima de ação praticada por agente de segurança 

do Estado; 

•PL-6316/2013: Dispõe sobre o sistema de financiamento das campanhas eleitorais, sobre o 

sistema de eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições 

legislativas de iniciativa popular; 

•PLP-219/2012: Limita o valor das multas aplicadas em função do descumprimento da 

obrigação tributária principal a 50% do valor do tributo devido; 

•PL-1877/2011: Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) na 

região do Alto Tietê. 

 

Projetos soft politics (11) 

•PL-7982/2014: Dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos e a 

comercialização de produtos de sua autoria; 

•PL-5304/2013: Permite a presença de um acompanhante e uma doula no período do trabalho de 

parto e pós-parto imediato em serviços obstétricos da rede própria ou conveniada ao SUS e nos 

ligados aos planos e seguros privados de assistência à saúde; 

•PL-6945/2013: Dispõe sobre as cooperativas habitacionais; 

•PEC-213/2012: Inclui o acesso à água como direito social; 

•PEC-218/2012: Inclui o acesso à energia como direito social; 

•PL-4664/2012: Proíbe o registro de produtos que tenham em sua composição o aldicarbe 

(conhecido como “chumbinho”); 

•PL-1518/2011: Dispõe sobre o percentual mínimo de recursos destinados à educação indígena 

e quilombola; 

•PL-1878/2011: Define que o cônjuge sobrevivente, em regime de comunhão parcial de bens, 

concorrerá com os descendentes somente em relação aos bens particulares; 
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•PL-1879/2011: Torna obrigatório o ensino de língua de tronco indígena na educação básica e 

facultativo no ensino médio; 

•PL-2099/2011: Garante o fornecimento de vacinação contra hepatite A e B na rede pública de 

saúde; 

•PL-2153/2011: Permite a adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos. 

 

Projetos middle politics (2) 

•PL-5465/2013: Dispõe sobre a jornada de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras que 

exercem atividades exaustivas de propaganda ou divulgação nas ruas públicas; 

•PL-4620/2012: Inclui como beneficiários de crédito rural as comunidades quilombolas, 

ribeirinhas e quebradoras de coco babaçu, atingidos por barragens e assentados da reforma 

agrária. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (2) 

•PL-3388/2012: Dá o nome de “Ponte Herbert de Souza – Betinho” à atual Ponte Presidente 

Costa e Silva, localizada do Km 321 a 334, na BR 101/SE; 

•PL-1519/2011: Institui a Semana Nacional de Conscientização e Prevenção à Anorexia 

Nervosa e Bulimia Nervosa. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (2) 

•PL-7156/2014: Altera a Lei de Licitações para dispor sobre a vedação de concessão de 

incentivos fiscal e financiamento, à celebração de contrato administrativo e à participação em 

licitação, de pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física que utilize práticas 

discriminatórias entre homens e mulheres no mundo do trabalho; 

•PL-7378/2014: Regulamenta a exibição, pelas emissoras de televisão aberta e por assinatura, da 

imagem de mulher (Projeto de Lei apensado ao PL-4802/2012). 
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Jaqueline Roriz 

(PMN/DF) 

 

• Nome civil: Jaqueline Maria Roriz 

• Naturalidade: Luziânia/GO 

• Data de nascimento: 18 de agosto de 1962 

• Estado civil: divorciada 

• Profissão: pedagoga 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CREDN: Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 

• SUBMOVMI: Subcomissão Permanente dos Movimentos Migratórios no País. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 19 (dezenove) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (3) 

• PL-8047/2014: Dispõe sobre projeto e construção de área de acesso a pontos de ônibus em 

rodovias federais nas regiões metropolitanas; 

• PL-6915/2013: Dispõe sobre a instalação de placa luminosa nos transportes públicos 

anunciando a parada do veículo; 

• PL-4696/2012: Dispõe sobre a isenção de multas de mora aos idosos, nos casos que especifica. 
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Projetos soft politics (11) 

• PL-7362/2014: Inclui nos currículos do ensino fundamental e médio, o tema trabalho 

voluntário; 

• PL-7415/2014: Dispõe sobre a instalação de sistema de monitoramento em tempo real em 

todas as escolas, creches e hospitais públicos; 

• PL-7416/2014: Dispõe sobre a padronização de placas de sinalização de endereços em vias 

urbanas; 

• PL-7526/2014: Dispõe sobre o incentivo, em forma de apoio, a atletas de modalidades 

olímpicas e paraolímpicas de alto rendimento comprovado, para participação em competições 

regionais, nacionais e internacionais; 

• PL-8236/2014: Autoriza a movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) para o pagamento de despesas com o tratamento de hemofilia do trabalhador 

ou qualquer de seus dependentes; 

• PL-8298/2014: Inclui nos currículos do ensino fundamental e médio, Educação Cívica; 

• PL-8299/2014: Assegura a humanização do atendimento hospitalar; 

• PL-8300/2014: Inclui nos currículos do ensino fundamental e médio, o tema educação de 

trânsito; 

• PL-6913/2013: Dispõe sobre o tratamento e acompanhamento de mulheres acima de quarenta 

anos de idade portadoras de artrite e artrose; 

• PL-6914/2013: Dispõe sobre a inserção da bandeira do Brasil em filmes e documentários 

brasileiros; 

• PL-6916/2013: Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão no currículo da educação básica e 

da educação fundamental, nos estabelecimentos de ensino que ofertarem educação em tempo 

integral, o estudo de raciocínio lógico. 

 

Projetos middle politics (4) 

• PL-7784/2014: Dispensa os suplementos e complementos nutricionais da obrigatoriedade de 

registro sanitário; 

• PL-7887/2014: Sujeita ao controle sanitário especial todos os fármacos que apresentem efeitos 

sedativos secundários; 

• PL-5724/2013: Estabelece a concessão de adicional mensal ao benefício previsto no art. 20, § 

3º, da Lei nº 8.742/93, pago ao idoso que conte com oitenta anos ou mais de idade; 

• PL-6767/2013: Veda a realização de concurso em data coincidente com a de outro certame. 
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Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (1) 

• PL-6768/2013: Dispõe sobre o percentual mínimo de candidatos de cada sexo a ser registrado 

pelos partidos políticos. 
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Jô Moraes 

(PCdoB/MG) 

 

• Nome civil: Maria do Socorro Jô Moraes 

• Naturalidade: Cabedelo/PB 

• Data de nascimento: 9 de agosto de 1946 

• Estado civil: divorciada 

• Profissão: funcionária pública 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• PEC17612: Retira idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de 

precatórios; 

• REGCOM: Comissão Mista destinada a elaborar, em sessenta dias, proposta de reforma do 

Regimento Comum do Congresso Nacional. 

 

Comissões soft politics (3) 

• CESPO: Esporte; 

• SUBINSAU: Fortalecimento da informação e prestação de contas sobre a saúde das mulheres e 

das crianças; 

• SUBSAPON: Implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra. 

 

Comissões middle politics (3) 

• PEC17012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez; 

• PEC30913: Dispõe sobre a contribuição para a seguridade social do catador de material 

reciclável que exerça suas atividades em regime de economia familiar; 

• PEC44309: Estabelece o subsídio das carreiras da Advocacia-Geral da União, das 

Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal e os subsídios dos demais integrantes das 

respectivas categorias da estrutura da advocacia . 
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Comissões relativas à igualdade de gênero (2) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO; 

• CDMULHER: Coordenadoria dos Direitos da Mulher (Resolução da Câmara dos Deputados 

nº 31, de 2013, que dispõe sobre a Secretaria da Mulher). 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

• PEC18607: Normas gerais aplicáveis à Administração Tributária da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; 

• PEC32509: Perícia oficial de natureza criminal. 

 

Comissões soft politics (1) 

• CSSF: Seguridade Social e Família. 

 

Comissões middle politics (2) 

• PEC05307: Garante ao servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, direito 

a aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros; 

• PEC39114: Fixa parâmetros para a remuneração da Carreira de Auditoria da Receita Federal 

do Brasil (ARFB), da Carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho e das carreiras de Auditoria, 

Fiscalização e Arrecadação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que sejam Capital 

de Estado ou com população superior a quinhentos mil habitantes e da Carreira de Nível 

Superior de Fiscal Federal Agropecuário”.  

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 9 (nove) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 
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Projetos hard politics (4) 

• PL-5516/2013: Altera a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) acerca da remição da pena 

para contemplar a possibilidade de seu reconhecimento aos apenados que exercem prática de 

esporte regular; 

•PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais, sobre o sistema 

proporcional de eleições e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

•PL-536/2011: Reajusta as faixas de renda do imposto de renda e os valores das deduções; 

•PL-946/2011: Reduz a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre operações com papel reciclado. 

 

Projetos soft politics (3) 

•PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

•PL-2076/2011: Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e 

permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia, tipificando como crime 

qualquer tentativa para impedir ou dificultar a entrada e permanência nesses casos; 

•PL-2240/2011: Institui o Programa Nacional de Atenção à Saúde de Pessoas com Epilepsia. 

 

Projetos middle politics (1) 

•PL-6686/2013: Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, regula e disciplina a jornada 

de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (1) 

•PL-7156/2014: Altera a Lei de Licitações para dispor sobre a vedação de concessão de 

incentivos fiscal e financiamento, à celebração de contrato administrativo e à participação em 

licitação, de pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física que utilize práticas 

discriminatórias entre homens e mulheres no mundo do trabalho. 
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Keiko Ota 

(PSB/SP) 

 

• Nome civil: Iolanda Keiko Miashiro Ota 

• Naturalidade: Olímpia/SP 

• Data de nascimento: 28 de setembro de 1956 

• Estado civil: casada 

• Profissão: empresária e escritora 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (3) 

• CSPCCO: Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 

• CEPENAL: Reforma do Código Penal; 

• SUBSEGPU: Segurança Pública. 

 

Comissões soft politics (1) 

• CDHM: Direitos Humanos e Minorias. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (4) 

• CCJC: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; 

• PEC20912: Atribui requisito de admissibilidade ao recurso especial no âmbito do STJ; 

• SUBSEGCO: Subcomissão Especial para acompanhamento técnico dos sistemas de Segurança 

Pública e Privada a serem implantados na Copa do Mundo e Olimpíadas; 
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• SUBTRAHU: Combate ao Tráfico Humano. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CE: Educação; 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC33909: Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros 

militares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 31 (trinta e um) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (18) 

• PL-7316/2014: Modifica o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas; 

• PL-7380/2014: Proíbe a fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição de armas de 

brinquedo, institui a Semana no Desarmamento Infantil e dá outras providências; 

• PL-8022/2014: Altera a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) para dispor sobre a 

apresentação de documentos de porte obrigatório; 

• PL-8023/2014: Cria o Fundo Nacional do Passe Livre; 

• PL-8146/2014: Determina que as viaturas operacionais dos órgãos de Segurança Pública sejam 

dotados de blindagem balística; 

• PL-5132/2013: Acrescenta, no rol de crimes hediondos, a extorsão cometida mediante a 

restrição de liberdade da vítima (sequestro relâmpago); 

• PL-5395/2013 e PL-5568/2013: Altera a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) para 

dispor acerca da direção sob efeito de álcool, zerando níveis de tolerância e punindo mais 

severamente os condutores embriagados;  

• PL-6248/2013: Trata do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 

substância ou produtos alimentícios, aumentando sua pena, incluindo-o no rol de crimes 
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hediondos e passível de prisão temporária; 

• PL-6315/2013: Extingue o tráfico privilegiado; 

• PEC-228/2012: Altera o art. 228, da Constituição Federal, para reduzir a idade prevista para 

imputabilidade penal; 

• PEC-229/2012: Torna os crimes hediondos imprescritíveis e inafiançáveis; 

• PL-3415/2012: Aumenta o período de cumprimento de pena para progressão de regime e exige 

avaliação psicossocial; 

• PL-3565/2012: Aumenta a pena mínima aplicada ao crime de homicídio simples para dez anos 

e substitui a pena de reclusão por prisão; 

• PL-4612/2012: Torna agravante genérica o crime praticado contra funcionário público no 

exercício da função, ou a utilização de arma, artefato ou acessório de uso proibido ou restrito; 

• PL-4613/2012: Aumenta as penas aplicadas ao crime de privação de liberdade mediante 

sequestro ou cárcere privado; 

• PL-2839/2011: Estabelece a prioridade de tramitação em todas as instâncias de processos de 

crime hediondo; 

• PL-2840/2011: Proíbe a prisão especial para crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de 

entorpecentes e terrorismo. 

 

Projetos soft politics (10) 

• PL-7742/2014: Altera a Lei nº 10.671/03 (Estatuto de Defesa do Torcedor) para incluir novas 

medidas relativas à venda de ingressos; 

• PL-6090/2013: Introduz dispositivo na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

explicitando que a obtenção da maioridade no curso da representação ou da aplicação da medida 

socioeducativa não constitui causa de extinção do processo; 

• PL-6137/2013: Obriga a notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar e demais 

autoridades quando atingir o percentual de trinta por cento; 

• PL-6923/2013: Concede aos doadores de sangue isenção de pagamento de taxas de inscrição 

em processos seletivos de ingresso em cursos das instituições federais de educação superior; 

• PL-6924/2013: Limita o número máximo de alunos em salas de aula do ensino fundamental e 

médio; 

• PL-6925/2013: Dispõe sobre a garantia contratual de veículo automotor novo; 

• PL-3566/2013: Aumenta a pena do crime de repressão e corrupção de menores; 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-2663/2011: Cria instrumentos e estabelece procedimentos de prevenção à violência contra 

estudantes dos ensinos fundamental e médio; 
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• PL-2838/2011: Institui o Fundo de Assistência às Famílias de Vítimas de Crimes Dolosos 

(FAVIC). 

 

Projetos middle politics(1) 

• PL-6149/2013: Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, 

regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social e dá outras 

providências. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (2) 

• PL-6128/2013 e PL-3017/2011: Institui o Dia Nacional do Perdão. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Lauriete 

(PSC/ES) 

 

• Nome civil: Lauriete Rodrigues Pinto 

• Naturalidade: Vitória/ES 

• Data de nascimento: 23 de fevereiro de 1970 

• Estado civil: casada 

• Profissão: empresária 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões soft politics (1) 

• CDC: Defesa do Consumidor. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões soft politics (2) 

• CTUR: Turismo; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 18 (dezoito) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 
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Projetos hard politics (2) 

• PL-1852/2011: Considera em flagrante delito o autor da infração que tenha sido filmado ou 

fotografado ao cometer o crime; 

• PL-2864/2011: Dispõe sobre a transparência na transferência de recursos financeiros do 

Governo Federal em convênios com Organizações Sociais de Interesse Público; 

 

Projetos soft politics (11) 

• PL-1142/2011: Estabelece normas para realização de recall a fim de sanar defeitos de 

fabricação em veículos automotores; 

• PL-1475/2011: Institui o termo de esclarecimento prévio para procedimentos que imponham 

risco cirúrgico ou anestésico ao usuário; 

• PL-1721/2011: Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Educação para as 

Populações Itinerantes; 

• PL-1853/2011: Eleva a causa de aumento de pena já existente quando o tráfico de drogas 

envolver criança e/ou adolescente; 

• PL-2861/2011: Explicita a responsabilidade solidária do comerciante pelo fato do produto ou 

do serviço; 

• PL-2862/2011: Obriga os fabricantes de aparelho celular a disponibilizar outro aparelho 

celular ao consumidor em caso de defeito do produto dentro do prazo de garantia; 

• PL-2863/2011: Estabelece as informações que devem constar no rótulo e na publicidade de 

produtos acondicionados em embalagens pet; 

• PL-533/2011: Determina a afixação de placas em rodovias e comércios, a divulgação em 

emissoras de rádio, televisão e internet, com informações sobre o crime de exploração sexual de 

crianças e adolescentes; 

• PL-639/2011: Obriga a inserção, em propaganda nos meios de comunicação social, de 

informação alusiva à prática de crime em situação de direção de veículos quando o condutor 

estiver sob efeito de álcool; 

• PL-733/2011: Trata da vedação do Poder Público de criar distinções e preferências entre 

brasileiros e da especial proteção do Estado à família; 

• PL-734/2011: Autoriza o Poder Público a criar o Programa “Viver de Bem” – Sem Estigma e 

Preconceito no Brasil; 

 

Projetos middle politics (2) 

• PL-5239/2013: Vincula o servidor público civil ocupante de cargo em comissão, sem vínculo 
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efetivo com a Administração Pública federal, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

• PL-5434/2013: Dispõe sobre a isenção de anuidades cobradas por conselhos profissionais 

referentes aos doze primeiros meses contados a partir da data de concessão do registro; 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (1) 

• PL-2756/2011: Assegura aos clérigos o exercício de atos litúrgicos em estrita conformidade 

com os respectivos ordenamentos religiosos; 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (2) 

• PL-1855/2011: Altera o art. 22 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) para estabelecer que 

o juiz deverá determinar, de imediato, ao agressor, a prestação de alimentos provisionais ou 

provisórios; 

• PL-797/2011: Inclui nos Programas Sociais e Financeiros do Governo programa específico de 

apoio à mulher nos casos de gravidez oriunda de estupro e nos casos de comprovada má 

formação do feto. 
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Liliam Sá 

(PROS/RJ) 

 

• Nome civil: Liliam Sá de Paula 

• Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ 

• Data de nascimento: 22 de abril de 1960 

• Estado civil: casada 

• Profissão: apresentadora de televisão, estudante universitária e radialista 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (1) 

• PL737014: Prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas 

de atenção às vítimas. 

 

Comissões soft politics (4) 

• CDHM: Direitos Humanos e Minorias; 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal; 

• CEXCOPA: Comissão Externa da Câmara dos Deputados, sem ônus para esta Casa, destinada 

a analisar e discutir o legado a ser deixado pela Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos de 2016 para a Cidade do Rio de Janeiro e sua região metropolitana; 

• CEXSUIA: Comissão Externa destinada a acompanhar os desdobramentos da grave situação 

vivenciada na reserva Suiá-Missú, localizada na região do Araguaia do Estado do Mato Grosso. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO; 

• PRMULHER: Procuradoria da Mulher (Resolução da Câmara dos Deputados nº 31, de 2013, 

que dispõe sobre a Secretaria da Mulher). 
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Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (1) 

• CEPENAL: Reforma do Código Penal. 

 

Comissões soft politics (5) 

• CCULT: Cultura; 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• PL658313: Estatuto da Família; 

• PL699813: Primeira Infância; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC33909: Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros 

militares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 25 (vinte e cinco) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (2) 

• PEC-439/2014: Trata da federalização dos crimes sexuais praticados contra vulneráveis; 

• PL-3164/2012: Estabelece requisito obrigatório para os transportes de condução escolares; 

 

Projetos soft politics (16) 

• PL-7531/2014: Dispõe sobre atendimento prioritário dos conselhos tutelares nos cartórios, ao 

solicitar certidões de nascimento e óbito; 

• PL-7532/2014: Dispõe sobre medidas de proteção a crianças e adolescentes ameaçadas pelos 

pais ou responsáveis; 

• PL-7632/2014: Dispõe sobre prazo para conclusão do processo de adoção, sobre a adoção 
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intuitu personae e sobre a entrega de crianças em adoção; 

• PL-8314/2014: Dispõe sobre o requerimento administrativo de guarda compartilhada 

provisória pelo cônjuge do genitor; 

• PL-5089/2013: Veda o descarte de lixo em praias, rodovias, rios, ruas, praças e logradouros 

públicos; 

• PL-6297/2013: Dispõe sobre o acompanhamento escolar para alunos em tratamento de 

doenças crônicas; 

• PL-4468/2012: Dispõe sobre a obrigatoriedade de impressão, em todo livro didático publicado 

no país, de mensagem alusiva ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes; 

• PL-4469/2012: Trata da divulgação, no transporte público, de mensagem relativa à exploração 

sexual e tráfico de crianças e adolescentes; 

• PL-4754/2012: Determina às emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens a 

obrigatoriedade de divulgação de propagandas gratuitas de combate à pedofilia, violência e ao 

abuso e exploração sexual, e desaparecimento de crianças e adolescentes; 

• PL-4755/2012: Proíbe, em todo o território nacional, a propaganda de bebida alcoólica;  

• PL-4756/2012: Assegura em qualquer instância, prioridade na tramitação de processos, 

procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais e laudos periciais, que apurem a 

prática de crime de pedofilia, abuso, violência e exploração sexual de criança e adolescente; 

• PL-4857/2012: Dispõe sobre as providências relativas ao desaparecimento de criança ou 

adolescente e cria o Sistema de Alerta Emergencial (SAE); 

• PL-4858/2012: Atribui a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) competência para 

estabelecer normas de informação aos turistas sobre exploração e turismo sexual; 

• PL-1960/2011: Torna obrigatória a comunicação de violência contra criança ou adolescente 

pelos estabelecimentos de saúde e de ensino; 

• PL-2371/2011: Cria o Sistema Nacional de Combate à Pedofilia e à Exploração Sexual 

Infanto-Juvenil; 

• PL-2372/2011: Institui a internação compulsória como medida de proteção de crianças e 

adolescentes, em situação de rua, dependentes de álcool e entorpecentes; 

 

Projetos middle politics (2) 

• PL-5475/2013: Tipifica como crime a criação de perfis falsos em redes sociais, fóruns de 

discussão, blogs ou páginas da internet em geral; 

• PL-1961/2011: Dispõe sobre a interceptação de comunicações na internet; 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (4) 



178 
  

 
 

• PL-8030/2014: Institui o Dia Nacional do Capelão Evangélico Civil e Militar; 

• PL-5544/2013: Autoriza entidades religiosas, desde que prestem serviços na área de 

assistência social, a receberem certificação de entidades beneficentes de assistência social; 

• PL-2756/2011: Assegura aos clérigos o exercício dos atos litúrgicos em estrita conformidade 

com os respectivos ordenamentos religiosos; 

• PL-2807/2011: Institui o Dia Nacional do Capelão Evangélico Civil e Militar. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (1) 

• PL-6219/2013: Promove a inclusão feminina no esporte. 
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Luci Choinacki 

(PT/SC) 

 

• Nome civil: Luci Teresinha Koswoski Choinacki 

• Naturalidade: Descanso/SC 

• Data de nascimento: 17 de março de 1954 

• Estado civil: divorciada 

• Profissão: agricultora 

• Legislaturas: 1991-1995; 1999-2003; 2003-2007; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CAPADR: Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; 

• PL712310: Institui a Estrada-Parque Caminho do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC33909: Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros 

militares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CEREFPOL: Reforma Política; 

• PEC01095: Cria o sistema distrital misto. 
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Comissões soft politics (2) 

• CMADS: Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

• CTUR: Turismo. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 11 (onze) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (4) 

• PL-8076/2014: Altera a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) para dispor acerca do 

licenciamento de tratores; 

• PL-914/2011: Estabelece a preferência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) em caso de alienação de bens penhorados que sejam imóveis rurais, com área 

superior a quinze módulos fiscais; 

• PL-915/2011: Estabelece a preferência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) em caso de alienação de bens imóveis rurais integrantes do patrimônio de 

órgãos da Administração Pública; 

• PL-940/2011: Dispõe sobre a proibição do pagamento, pela União, de verba compensatória 

nos processos de desapropriação para fins de reforma agrária e revoga dispositivos da Medida 

Provisória nº 2.183-56/01. 

 

Projetos soft politics (1) 

• PL-4129/2012: Institui a Semana Olímpica nas escolas públicas. 

 

Projetos middle politics (2) 

• PL-1016/2011: Determina o prazo máximo de cinco anos para a atualização dos índices de 

produtividade do setor agropecuário; 

• PL-939/2011: Dispõe sobre a escolha da presidência do órgão colegiado do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (SENAR) e destinação dos recursos. 
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Projetos sobre questões irrelevantes e outros (2) 

• PL-5358/2013 e PL-5906/2013: Institui o Dia Nacional da Agroecologia. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (2) 

• PL-3192/2012 e PL-2343/2011: Institui 2013 como o Ano Nacional do Esporte Feminino. 
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Luciana Santos 

(PCdoB/PE) 

 

• Nome civil: Luciana Barbosa de Oliveira Santos 

• Naturalidade: Recife/PE 

• Data de nascimento: 29 de dezembro de 1965 

• Estado civil: casada 

• Profissão: engenheira elétrica 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (3) 

• PEC49110: Proíbe a criação de imposto incidente sobre insumos agrícolas, pecuária, alimentos 

para o consumo humano e medicamentos; 

• PL372212: Normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições; 

• PL501313: Estabelece normas gerais de política urbana e de proteção à saúde e ao meio 

ambiente associadas à implantação e ao compartilhamento da infraestrutura de 

telecomunicações. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CCULT: Cultura; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil. 

 

Comissões middle politics (3) 

• CCTCI: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; 

• PEC29013: Atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

• PL217711: Institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 
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violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (3) 

• CDU: Desenvolvimento Urbano; 

• PL346004: Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, Sistema Nacional de 

Planejamento e Informações Regionais Urbanas – Estatuto da Metrópole; 

• SUBUNIAO: Subcomissão Especial para tratar dos bens cedidos às operadoras de telefonia e 

reversíveis à União. 

 

Comissões soft politics (1) 

• SUBECOPA: Subcomissão Especial destinada a acompanhar o andamento das obras de 

construção e adequação da infraestrutura da mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014 e 

das Olimpíadas de 2016 e o respectivo legado que a realização desses eventos deixará para as 

cidades-sede. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 12 (doze) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (3) 

• PL-7399/2014: Transforma o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações em 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e de Radiodifusão; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento de campanhas eleitorais, sobre o sistema de 

eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

• PL-4671/2012: Vincula as receitas de royalties e de participação especial dos contratos de 

concessão e de partilha de exploração de petróleo e gás natural. 

 

Projetos soft politics (3) 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 
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• PL-1581/2011: Dispõe sobre a instituição e funcionamento do Fundo Especial do Patrimônio 

Histórico e Artística Nacional (FUNPHAN); 

• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos 

saberes e fazeres de tradição oral. 

 

Projetos middle politics (6) 

• PL-7354/2014: Cria o Fundo de Desenvolvimento da Mídia Independente; 

• PL-7397/2014: Permite a inserção de anúncios publicitários na programação das emissoras de 

rádio e TV educativas, até o limite de 20% do tempo diário de irradiação; 

• PL-7398/2014: Permite a inserção de anúncios publicitários na programação das emissoras de 

rádio comunitárias, até o limite de 20% do tempo diário de irradiação; 

• PL-8220/2014: Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem 

dos Advogados do Brasil); 

• PL-1484/2011: Disciplina medidas de segurança relativas aos caixas eletrônicos; 

• PL-1733/2011: Disciplina medidas de segurança relativas ao transporte de valores e malotes. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Luiza Erundina 

(PSB/SP) 

 

• Nome civil: Luiza Erundina de Sousa 

• Naturalidade: Uiraúna/PB 

• Data de nascimento: 30 de novembro de 1934 

• Estado civil: solteira 

• Profissão: assistente social 

• Legislaturas: 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (4) 

• CLP: Comissão de Legislação Participativa; 

• CEREFPOL: Reforma Política; 

• PEC01095: Cria o sistema distrital misto; 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal. 

 

Comissões soft politics (1) 

• PEC09011: Introduz o transporte como direito social. 

 

Comissões middle politics (1) 

• CCTCI: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 



186 
  

 
 

Comissões soft politics (2) 

• CDHM: Direitos Humanos e Minorias; 

• SUBPOLIN: Subcomissão Especial de Política Indigenista. 

 

Comissões middle politics (1) 

• SUBRADIG: Rádio Digital. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 15 (quinze) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (7) 

• PEC-275/2013: Cria a Corte Constitucional; altera a composição e a forma de nomeação dos 

Ministros do Superior Tribunal de Justiça; altera a composição do Conselho Nacional de Justiça; 

• PL-6316/2013: Dispõe acerca do financiamento de campanhas eleitorais, do sistema de 

eleições proporcionais e da forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

• PL-4685/2012: Dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária; 

• PEC-90/2011: Introduz o transporte como direito social; 

• PL-2793/2011: Tipifica criminalmente delitos informáticos; altera dispositivos do Código 

Penal; 

• PL-55/2011: Institui referendo popular obrigatório para a fixação de subsídios do Presidente da 

República e dos membros do Congresso Nacional; 

• PL-573/2011: Dispõe acerca da não extensão da anistia contemplada pela Lei nº 6.683/79, aos 

crimes conexos cometidos por agentes públicos, militares ou civis. 

 

Projetos soft politics (3) 

• PL-5876/2013: Dispõe acerca da oitiva de crianças e adolescentes durante a apuração de ato 

infracional; 

• PL-3743/2012: Altera dispositivos do Código Civil relativos à manutenção e reintegração de 

posse, de modo a considerar o direito à habitação e o contraditório e a ampla defesa; 
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• PL-2263/2011: Dispõe sobre o acesso da população de baixa renda a kits contendo escova, 

creme e fio dentais. 

 

Projetos middle politics (2) 

• PL-7793/2014: Concede anistia aos empregados de empresas públicas, de sociedades de 

economia mista e de concessionárias e permissionárias de serviços públicos que participaram de 

movimentos grevistas entre abril e junho de 2014; 

• PL-2264/2011: Revoga dispositivos da Lei nº 12.485/11 (Comunicação Audiovisual) que 

restringem os canais não comerciais, de natureza pública. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (2) 

• PL-3388/2012: Nomeia ponte localizada na BR 101/SE; 

• PL-4903/2012: Inclui o Dia do Direito à Verdade no calendário nacional de datas 

comemorativas. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (1) 

• PL-7378/2014: Regulamenta a exibição da imagem da mulher, pelas emissoras de TV aberta e 

por assinatura. 
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Manuela D’Ávila 

(PCdoB/RS) 

 

• Nome civil: Manuela Pinto Vieira D’Ávila 

• Naturalidade: Porto Alegre/RS 

• Data de nascimento: 18 de agosto de 1981 

• Estado civil: solteira 

• Profissão: jornalista 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (1) 

• PL346004: Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, Sistema Nacional de 

Planejamento e Informações Regionais Urbanas – Estatuto da Metrópole. 

 

Comissões soft politics(1) 

• PL658313: Estatuto da Família. 

 

Comissões middle politics(1) 

• CTASP: Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões soft politics(1) 

• CDHM: Direitos Humanos e Minorias. 
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Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 20 (vinte) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (6) 

• PL-7357/2014: Exclui os agentes públicos, militares ou civis, que tenham cometido crimes de 

tortura, sequestro, cárcere privado, execução sumária, ocultação de cadáver ou de atentado da 

Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia); 

• PL-5820/2013: Dispõe sobre a investigação criminal; 

• PL-6316/2013: Dispõe acerca do financiamento de campanhas eleitorais, do sistema de 

eleições proporcionais e da forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

• PL-3755/2012: Concede incentivos fiscais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e 

da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para a fabricação e 

comercialização de alimentos destinados a portadores de diabetes; 

• PEC-107/2011: Desloca para a Justiça Federal a competência para processar e julgar causas 

relativas a grupos de extermínio; 

• PL-2793/2011: Tipifica criminalmente delitos informáticos; altera dispositivos do Código 

Penal. 

 

Projetos soft politics (11) 

• PL-3488/2012: Altera a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) para dispor acerca da 

obrigatoriedade de realização de levantamento epidemiológico anual da população carcerária 

brasileira; 

• PL-3650/2012: Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 

para tipificar a obtenção de vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela 

comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza; 

• PL-3756/2012: Estabelece características do serviço público de emergência; 

• PL-4671/2012: Vincula as receitas de royalties e de participação especial dos contratos de 

concessão e de partilha de exploração de petróleo e gás natural à educação; 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos 
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saberes e fazeres de tradição oral; 

• PL-372/2011: Estende aos portadores de doenças graves a prioridade de atendimento; 

• PL-373/2011: Dispõe acerca da obrigatoriedade de as embalagens de medicamentos conterem 

tampa de segurança; 

• PL-374/2011: Dispõe sobre a doação presumida de órgãos e tecidos; 

• PL-375/2011: Dispõe sobre a proibição de exigência de número mínimo de créditos para a 

efetivação/continuação de matrícula nos estabelecimentos de ensino superior; 

• PL-395/2011: Visa garantir a divulgação de imagens e informações bibliográficas sobre 

pessoas de notoriedade pública, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, informação 

e acesso à cultura. 

 

Projetos middle politics (1) 

• PL-742/2011: Incentiva a formação técnico-profissional de adolescentes e jovens em áreas 

relacionadas à gestão e prática de atividades desportivas e dá outras providências. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (2) 

• PL-5114/2013: Altera dispositivos do Código Penal e da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha) para aperfeiçoar a legislação acerca da violência doméstica contra a mulher; 

• PL-371/2011: Prevê punição e mecanismos de fiscalização contra a desigualdade salarial entre 

homens e mulheres. 
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Mara Gabrilli 

(PSDB/SP) 

 

• Nome civil: Mara Cristina Gabrilli 

• Naturalidade: São Paulo/SP 

• Data de nascimento: 28 de setembro de 1967 

• Estado civil: solteira 

• Profissão: psicóloga e publicitária 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• PEC09011: Introduz o transporte como direito social;  

• GTFORUM: Grupo de Trabalho destinado a organizar o V Fórum de Consulta de Presidentes 

de Parlamentos do G20, a ser sediado no Brasil, no ano de 2014. 

 

Comissões soft politics(2) 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• SUBDIDEF: Monitoramento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

“Viver Sem Limites”. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (1) 

• PL766310: Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CE: Educação; 

• PL742006: Qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua 

promoção. 



192 
  

 
 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 30 (trinta) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (9) 

• PL-7839/2014: Objetiva reduzir o ônus tributário (com a isenção do Imposto de Renda) dos 

contribuintes acometidos pela polineuropatia amiloidótica familiar (PAF); 

• PL-7992/2014: Isenta do pagamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os 

equipamentos de proteção individual destinados a ciclistas e motociclistas; 

• PL-5835/2013: Permite a aquisição de veículo isento de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) por portadores de deficiência, independentemente do interstício decorrido 

desde a aquisição anterior; 

• PL-6328/2013: Estabelece que os rendimentos dos trabalhadores ativos portadores de doenças 

graves e dos contribuintes que tenham dependentes portadores de doenças graves são isentos do 

Imposto de Renda; 

• PL-4814/2012: Obriga a instalação de semáforo com dispositivo sonoro nas vias públicas de 

grande circulação ou que deem acesso aos serviços de reabilitação; 

• PL-4864/2012: Altera a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito) para dispor acerca do 

procedimento de habilitação das pessoas com deficiência auditiva; 

• PL-1319/2011: Dispõe sobre acessibilidade nos passeios públicos; 

• PL-460/2011: Altera a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito) para autorizar as autoridades de 

trânsito a promover fiscalização em edificações privadas de uso coletivo, no tocante às regras 

protetivas dos idosos e pessoas com deficiência; 

• PL-461/2011: Inclui a observância do disposto na Lei nº 8.213/91 (Lei de Cotas) como critério 

para habilitação em procedimentos de licitação. 

 

Projetos soft politics (11) 

• PL-7602/2014: Altera a Lei nº 7.120/84 (Lei de Execuções Penais) para determinar o 

cumprimento de pena por pessoa com deficiência em estabelecimento distinto; 

• PL-7622/2014: Dispõe sobre o seguro de vida e contra acidentes pessoais de atletas olímpicos 

e paraolímpicos; 
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• PL-7797/2014: Dispõe sobre a concessão de prêmio e auxílio especial mensal a atletas 

olímpicos e paraolímpicos; 

• PL-7798/2014: Trata da ampliação ao atendimento escolar de educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, transtornos mentais e altas habilidades ou 

superdotação; 

• PL-6470/2013: Inclui o financiamento de iniciativas e projetos voltados à pessoa com 

deficiência entre as finalidades do Fundo de Defesa de Direitos Difusos; 

• PL-6891/2013: Trata da destinação de recursos ao Programa Nacional de Apoio à Atenção 

Oncológica e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência; 

• PL-4815/2012: Institui o Serviço de Apoio Especializado para Atividades da Vida Diária, 

destinado a pessoas com deficiência severa ou doenças raras com grande restrição de 

movimentos; 

• PL-1656/2011: Dispõe sobre a prioridade no tratamento de doenças neuromusculares com 

paralisia motora; 

• PL-1736/2011: Dispõe sobre a obrigatoriedade de acessibilidade física e linguagem 

expográfica no plano museológico; 

• PL-2087/2011: Determina que os incentivos concedidos pelo Programa Nacional de Apoio à 

Cultura somente serão concedidos a projetos acessíveis a pessoas com deficiência; 

• PL-829/2011: Dispõe sobre a distribuição gratuita de almofadas e colchões utilizados na 

prevenção de úlceras por pressão, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Projetos middle politics (7) 

• PEC-433/2014: Inclui cuidadores e atendentes pessoais de pessoas com deficiência entre os 

beneficiários com requisitos e critérios diferenciados para aposentadoria; 

• PL-7577/2014: Dispensa do processo licitatório a contratação de serviços destinados a atender 

a pesquisa científica e tecnológica; 

• PL-7915/2014: Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social para incluir a 

doença de Charcot-Marie-Tooth entre as doenças que permitem a concessão, sem carência, de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez; 

• PL-5765/2013: Dispõe sobre o auxílio-cuidador a ser concedido ao segurado que necessitar de 

cuidador em tempo integral; 

• PL-5836/2013: Exclui qualquer benefício eventualmente percebido do cálculo da renda 

familiar para efeitos de concessão do benefício de prestação continuada; 

• PL-4816/2012: Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho para conceder 

estabilidade provisória ao portador de doença grave; 
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• PL-2088/2011: Estabelece que os conteúdos audiovisuais sejam transmitidos com recursos de 

audiodescrição, de modo a torná-los acessíveis a pessoas com deficiência visual. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (3) 

• PL-7203/2014: Institui o Dia Nacional da Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças 

Raras; 

• PL-7657/2014: Concede pensão especial à atleta Lais da Silva Souza; 

• PL-6139/2013: Institui o Dia Nacional do Teatro Acessível: Arte, Prazer e Direitos. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Margarida Salomão 

(PT/MG) 

 

• Nome civil: Maria Margarida Martins Salomão 

• Naturalidade: Juiz de Fora/MG 

• Data de nascimento: 10 de junho de 1950 

• Estado civil: solteira 

• Profissão: não informada 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (4) 

• PEC09211: Estabelece a incidência de ICMS para exportação de bens minerais primários ou 

semielaborados; 

• PEC17612: Retira idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de 

precatórios; 

• PEC35813: Tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica; 

• CEDES: Centro de Estudos e Debates Estratégicos. 

 

Comissões soft politics (1) 

• PL658313: Estatuto da Família. 

 

Comissões middle politics (3) 

• CCTCI: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; 

• PEC17012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez; 

• SUBRADIG: Rádio Digital. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 
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Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

• PL501313: Estabelece normas gerais de política urbana e de proteção à saúde e ao meio 

ambiente associadas à implantação e ao compartilhamento da infraestrutura de 

telecomunicações; 

• COETICA: Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CE: Educação; 

• PL742006: Qualidade da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua 

promoção. 

 

Comissões middle politics (3) 

• PEC29013: Atualiza o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

• PL217711: Institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

• SUBFORCD: Formação e Carreira Docente. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 7 (sete) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (3) 

• PL-7387/2014: Altera a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na cadeia 

de produção e comercialização da soja e de seus subprodutos, para restituir a apuração de crédito 

presumido para rações animais; 

• PLP-446/2014: Estabelece incentivos, inclusive por meio do aprimoramento do ambiente de 

negócios no país, aos investimentos efetuados em participações empresariais por meio de capital 

empreendedor; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento de campanhas eleitorais, sobre o sistema de 
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eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular. 

 

Projetos soft politics (1) 

• PL-8291/2014: Altera a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para atualizá-

lo conforme a legislação vigente ao assegurar direitos educacionais à população dos quatro aos 

dezessete anos de idade. 

 

Projetos middle politics (3) 

• PL-7397/2014: Permite a inserção de anúncios publicitários na programação das emissoras de 

rádio e TV educativas, até o limite de 20% do tempo diário de irradiação; 

• PL-7398/2014: Permite a inserção de anúncios publicitários na programação das emissoras de 

rádio comunitárias, até o limite de 20% do tempo diário de irradiação; 

• PEC-290/2013: Atualiza o tratamento constitucional das atividades de ciência, tecnologia e 

inovação; 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Maria do Rosário 

(PT/RS) 

 

• Nome civil: Maria do Rosário Nunes 

• Naturalidade: Veranópolis/RS 

• Data de nascimento: 22 de novembro de 1966 

• Estado civil: divorciada 

• Profissão: professora 

• Legislaturas: 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CCJC: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; 

• PL737014: Prevenção e repressão ao tráfico interno e internacionalde pessoas e sobre medidas 

de atenção às vítimas. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (1) 

• PEC32509: Perícia oficial de natureza criminal. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CE: Educação; 

• PL699813: Primeira Infância. 

 

Comissões middle politics (1) 

• SUBCMUTR: Subcomissão Especial do Mundo do Trabalho. 

 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 
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A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 4 (quatro) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (3) 

• PL-7478/2014: Institui como causa de aumento de pena o cometimento de crime contra 

funcionário público no exercício de suas funções; 

• PL-7479/2014: Institui a Lei Geral de Perícia Oficial de Natureza Criminal; 

• PL-7582/2014: Define os crimes de ódio e intolerância. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (1) 

• PL-8304/2014: Modifica e veda novas designações de logradouros, obras, serviços e 

monumentos em homenagem a pessoas reconhecidas pela Comissão Nacional da Verdade. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Marinha Raupp 

(PMDB/RO) 

 

• Nome civil: Marinha Célia Rocha Raupp de Matos 

• Naturalidade: Macaraí/SP 

• Data de nascimento: 23 de novembro de 1960 

• Estado civil: casada 

• Profissão: psicóloga, técnica em assuntos educacionais, professora e servidora pública 

• Legislaturas: 1995-1999; 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics 

• CVT: Viação e Transportes; 

• SUBTAVBR: Subcomissão Permanente para monitorar a implementação do projeto do Trem 

em Alta Velocidade Brasileiro (TAV) e as ações para aprimoramento dos sistemas de transporte 

de passageiros sobre trilhos nas regiões metropolitanas e a expansão do transporte de cargas 

sobre trilhos. 

 

Comissões soft politics 

• CEXENCMA: Comissão Externa destinada a avaliar as causas da enchente do Rio Madeira e 

acompanhar as ações empreendidas pelo Governo Federal, pelo Governo do Estado de Rondônia 

e Prefeituras das cidades da região amazônica atingidas. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 
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Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics 

• CINDRA: Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; 

• PEC21500: Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição que inclui dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação 

de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das 

demarcações já homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação 

serão regulamentados por lei; 

• PL161096: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1610, de 1996, 

do Senado Federal, que “dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em 

terras indígenas, de que tratam os arts. 176, parágrafo primeiro, e 231, parágrafo terceiro, da 

Constituição Federal”. 

 

Comissões soft politics 

• CCULT: Cultura. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 6 (seis) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics(2) 

• PL-7828/2014: Altera o Código de Trânsito Brasileiro para dispor acerca da concessão de 

habilitação nas categorias D e E; 

• PEC-46/2011: Trata da aplicação de recursos destinados à irrigação das regiões Centro-Oeste, 

Nordeste e Norte. 

 

Projetos soft politics (2) 

• PL-4682/2012: Institui o Programa Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos 

saberes e fazeres de tradição oral. 
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Projetos sobre questões irrelevantes e outros (1) 

• PL-3648/2012: Denomina “Rodovia Engenheiro Isaac Bennesby” trecho de rodovia no Estado 

de Rondônia. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (1) 

• PL-6883/2013: Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre 

a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. 
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Nice Lobão 

(PSD/MA) 

 

• Nome civil: Nice Lobão 

• Naturalidade: Recife/PE 

• Data de nascimento: 29 de outubro de 1936 

• Estado civil: casada 

• Profissão: servidora pública 

• Legislaturas: 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

• Observação: licenciou-se do mandato de 23 de abril a 2 de setembro de 2014. 

 

Comissão da qual participou como titular: 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal não apresentou projetos na 54ª Legislatura. 
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Nilda Gondim 

(PMDB/PB) 

 

• Nome civil: Ozanilda Gondim Vital do Rego 

• Naturalidade: João Pessoa/PB 

• Data de nascimento: 30 de março de 1946 

• Estado civil: viúva 

• Profissão: dona de casa 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

• Observação: licenciou-se do mandato de 20 de dezembro de 2011 a 18 de abril de 2012. 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (3) 

• PEC17612: Retira idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de 

precatórios; 

• PL533209: Cria o ‘pão brasileiro’ e estabelece regime tributário especial para a farinha de 

trigo misturada; 

• CEXSANTA: Comissão Externa destinada a acompanhar a apuração dos fatos relacionados à 

tragédia que vitimou centenas de jovens em um incêndio no Município de Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, e oferecer sugestão de aperfeiçoamento da legislação sobre o tema. 

 

Comissões soft politics (4) 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• PEC03299: Determina a concessão de bolsas de estudos e crédito educativo para o ensino 

médio e superior aos estudantes carentes em instituições privadas; 

• PEC09011: Introduz o transporte como direito social; 

• CPITRAB: Exploração do trabalho infantil no Brasil. 

 

Comissões middle politics (2) 

• PEC44309: Estabelece o subsídio do grau ou nível máximo das carreiras da Advocacia-Geral 
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da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal e os subsídios dos demais 

integrantes das respectivas categorias da estrutura da advocacia pública; 

• SUBCAMED: Carreira dos médicos no Sistema Único de Saúde. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (1) 

• CCJC: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 

Comissões soft politics (1) 

• SUBINSAU: Subcomissão Especial destinada a tratar do fortalecimento da informação e 

prestação de contas sobre a saúde das mulheres e das crianças. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 35 (trinta e cinco) projetos de Emendas 

à Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (3) 

• PL-6694/2013: Concede isenção de impostos para membros dos órgãos e instituições previstos 

no art. 144 da Constituição, Promotores de Justiça e Magistrados na aquisição de proteção 

balística pessoal e para veículos automotores terrestres; 

• PL-3809/2012: Altera dispositivo da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) para 

dispor sobre a aplicação de sanção administrativa progressiva e mais severa ao condutor de 

veículo automotor que reincidir no consumo de bebida alcóolica; 

• PL-1150/2011: Determina a devolução parcial do Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguros (IOF) cobrado nas operações de financiamento por prazo certo e determinado 

quando houver quitação antecipada. 
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Projetos soft politics (19) 

• PL-5004/2013: Estabelece diretrizes para a comercialização de livros, revistas e publicações 

contendo material impróprio ou inadequado para crianças e adolescentes; 

• PL-5025/2013: Altera dispositivo da Lei nº 8.096/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

para determinar a inclusão de placa contendo número do Disque Denúncia em hotéis e 

estabelecimentos congêneres; 

• PL-5377/2013: Dispõe sobre o cômputo de horas para o pagamento de diárias nos 

estabelecimentos de hospedagem; 

• PL-6109/2013: Garante a gratuidade da expedição da segunda via da carteira de identidade 

para idosos que se autodeclararem pobres; 

• PL-3915/2012: Modifica dispositivo da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) para assegurar a responsabilidade penal do proprietário, gerente ou responsável 

pelo local em que se verifique prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente, 

independentemente de imposição de prática sexual à vítima; 

• PL-4668/2012: Obriga os livreiros a ampliar a divulgação de obras literárias brasileiras nos 

locais que especifica; 

• PL-1151/2011: Altera dispositivo da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) para 

definir regras sobre a oferta e apresentação de produtos ou serviços; 

• PL-1152/2011: Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) para definir a expressão “publicar” no tocante à pornografia envolvendo criança ou 

adolescente; 

• PL-1198/2011: Dispõe acerca de procedimento para segurança de cópia de documento de 

identidade; 

• PL-1199/2011: Possibilita ao idoso a escolha do foro mais favorável; 

• PL-1447/2011: Altera a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) para diminuir para sessenta 

anos o limite mínimo de idade para o benefício da gratuidade dos transportes coletivos públicos 

urbanos e semi-urbanos; 

• PL-401/2011: Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 

para dispor acerca da identificação dos responsáveis por publicidades e propagandas; 

• PL-464/2011: Estabelece o direito de o consumidor escolher o horário para que os 

fornecedores realizem o serviço contratado ou a entrega de produtos; 

• PL-578/2011: Dispõe sobre a inserção de mensagem informativa nas embalagens, frascos e 

recipientes de produtos cariogênicos; 

• PL-579/2011: Dispõe sobre a preferência de assentos em áreas destinadas à alimentação nos 



207 
  

 
 

shoppings centers e centros comerciais para as pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade 

reduzida e gestantes; 

• PL-624/2011: Inclui a prova de laboratório para detectar o vírus t-linfotrópico humano 

(HTLV) nos sangues coletados para doação; 

 • PL-628/2011: Impõe aos estabelecimentos comerciais e similares onde existam caixas, 

balcões ou guichês a indicarem e darem preferência às pessoas portadoras de deficiência, idosos, 

gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo; 

• PL-659/2011: Modifica a Lei nº 8.069/2011 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para 

estabelecer prioridade em processo de adoção nos casos em que especifica; 

• PL-660/2011: Agrava penalidades por crimes e infrações administrativas cometidas contra a 

criança e o adolescente com deficiência. 

 

Projetos middle politics (13) 

• PL-5560/2013: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a redução da 

jornada de trabalho da pessoa com deficiência; 

• PL-4522/2012: Define regras para a fabricação de carimbos de profissões regulamentadas em 

lei; 

• PEC-73/2011: Institui adicional de tempo de serviço público prestado por profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas, em regiões inóspitas; 

• PL-2110/2011: Dispõe acerca da estabilidade do trabalhador acidentado no trabalho durante 

período de experiência; 

• PL-2315/2011: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para conferir proteção contra 

despedida discriminatória ao portador de outras doenças incuráveis e estigmatizantes; 

• PL-2696/2011: Altera a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) para 

estender a obrigação de estruturar e implementar sistemas de logística reversa à parcela do setor 

automobilístico; 

• PL-376/2011: Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção e regulagem de calibrador de 

pneus; 

• PL-402/2011: Proíbe a utilização de cerol ou produto industrializado nacional ou importado 

semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizadas para manusear os brinquedos 

conhecidos como “pipas” ou “papagaios”; 

• PL-635/2011 e PL-745/2011: Dispõem sobre procedimentos de fiscalização e manutenção de 

elevadores a serem realizados por condomínios de edifícios residenciais, comerciais e de 

prestação de serviços e outros estabelecimentos congêneres; 

• PL-770/2011: Dispõe sobre o ambiente de trabalho nas fábricas de carvão vegetal; 
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• PL-831/2011: Dispõe sobre o exercício da profissão de Agente de Turismo; 

• PL-900/2011: Estabelece valores mínimos para bolsas de estágio. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Perpétua Almeida 

(PCdoB/AC) 

 

• Nome civil: Maria Perpétua de Almeida 

• Naturalidade: Porto Walter/AC 

• Data de nascimento: 28 de dezembro de 1964 

• Estado civil: casada 

• Profissão: professora e bancária 

• Legislaturas: 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (6) 

• CREDN: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 

• CEPENAL: Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação à 

Reforma do Código Penal; 

• PEC21500: Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 215-A, de 2000, do Sr. Almir Sá e outros, que “acrescenta o inciso XVIII ao art. 

49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º ambos no art. 231, da Constituição Federal” (inclui dentre 

as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas; 

estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei), e 

apensadas; 

• PEC31313: Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 313-A, de 2013, do Senado Federal, que “altera o art. 55 da Constituição Federal 

para tornar automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade 

administrativa ou de condenação por crime contra a Administração Pública”, e apensada;  

• PEC32509: Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 325-A, de 2009, do Sr. Valtenir Pereira e outros, que “acrescenta Seção ao 

Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dispondo sobre a perícia oficial de natureza 

criminal”, e apensada; 

• PL161096: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1610, de 1996, 

do Senado Federal, que “dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em 
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terras indígenas, de que tratam os arts. 176, parágrafo primeiro, e 231, parágrafo terceiro, da 

Constituição Federal”. 

 

Comissões soft politics (3) 

• PEC09011: Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 90-A, de 2011, da Sra Luiza Erundina, que “dá nova redação ao art. 6º da 

Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social”; 

• CEXENCMA: Comissão Externa destinada a avaliar as causas da enchente do Rio Madeira e 

acompanhar as ações empreendidas pelo governo federal, pelo governo do Estado de Rondônia e 

prefeituras das cidades da região amazônica atingidas; 

• SUBMOVMI: Subcomissão Permanente dos Movimentos Migratórios no País. 

 

Comissões middle politics (3) 

• PEC28413: Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 284-A, de 2013, do Senado Federal, que “altera o inciso I do art. 37 da 

Constituição Federal, para vedar a designação para função de confiança ou a nomeação para 

emprego ou para cargo efetivo ou em comissão de pessoa que esteja em situação de 

inelegibilidade”, e apensadas;  

• PL617013: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6170, de 2013, 

do Sr. Silas Câmara, que “regulamenta as atividades de operador de Marketing Multinível no 

Brasil” e apensados; 

• SUBMARKT: Subcomissão Especial destinada a discutir e apresentar propostas para a 

regulamentação da atividade de Marketing Multinível no Brasil. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (3) 

• CSPCCO: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 

• CESEGUR: Comissão Especial destinada a analisar as Propostas de Emenda à Constituição 
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que versem sobre Segurança Pública; 

• SUBSEGPU: Subcomissão Permanente para estudar Políticas, Orçamento e Financiamento da 

Segurança Pública. 

 

Comissões soft politics (1) 

• PL569213: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5692, de 2013, 

do Sr. Sérgio Zveiter, que “dispõe sobre o monopólio da União na exploração das riquezas da 

Amazônia, com a criação do Conselho Nacional de Política da Amazônia e da Agência Nacional 

de Exploração dos Recursos Naturais da Amazônia, garantindo a proteção ao meio ambiente e a 

soberania nacional, e dá outras providências”. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC33909: Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 339-A, de 2009, do Sr. Vicentinho, que “altera a redação do § 3º do art. 39 e do 

§ 1º do art. 42 da Constituição Federal” (assegura o direito ao adicional noturno aos policiais 

militares, bombeiros militares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública). 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 15 (quinze) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (7) 

• PL-7357/2014: Exclui os agentes públicos, militares ou civis que tenham cometido crimes de 

tortura, sequestro, cárcere privado, execução sumária, ocultação de cadáver ou de atentado, da 

Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia); 

• PL-7626/2014: Altera dispositivo da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) para 

excetuar a categoria do caçador para subsistência da renovação de três em três anos do 

certificado de registro de arma de fogo; 

• PL-5303/2013: Dispõe sobre hipóteses de dedução dos pagamentos efetuados aos empregados 

domésticos da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento de campanhas eleitorais e o sistema das eleições 
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proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de iniciativa 

popular; 

• PL-6832/2013: Revoga dispositivo da Lei nº 9.883/99 (Sistema Brasileiro de Inteligência), a 

fim de conceder ao Congresso Nacional competência para definir a norma de funcionamento e 

composição do órgão colegiado de controle das atividades de inteligência; 

• PLP-129/2012: Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos 

recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 

• PL-448/2011: Dispõe sobre o financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais. 

 

Projetos soft politics (3) 

• PL-4682/2012: Institui o Programa Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos 

saberes e fazeres de tradição oral; 

• PL-449/2011: Dispõe acerca da imunização de mulheres contra o papilomavírus humano 

(HPV) no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 

Projetos middle politics (5) 

• PL-8220/2014: Altera dispositivo da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 

Advogados do Brasil) para determinar a gratuidade do Exame de Ordem; 

• PL-6454/2013: Permite que a propriedade intelectual sirva de garantia de acesso aos benefícios 

de financiamento previstos em lei; 

• PL-6667/2013 e PL-6775/2013: Regulamenta o marketing multinível, estabelece normas de 

proteção aos empreendedores de marketing multinível e dá outras providências; 

• PL-714/2011: Qualifica os agentes públicos submetidos ao teto de remuneração, vedando 

recebimento superior ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 

 

 



213 
  

 
 

Professora Dorinha Seabra Rezende 

(DEM/TO) 

 

• Nome civil: Maria Auxiliadora Seabra Rezende 

• Naturalidade: Goiânia/GO 

• Data de nascimento: 1º de outubro de 1964 

• Estado civil: casada 

• Profissão: professora universitária 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (5) 

• PARLAJ14: Comissão Executiva encarregada de implementar todos os procedimentos 

necessários à realização da sessão do Parlamento Jovem Brasileiro; 

• PL737014: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7370, de 2014, 

do Senado Federal, que “dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de 

pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal), e as Leis nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990; e revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal)”, e apensados; 

• PL766310: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7663, de 2010, 

do Sr. Osmar Terra, que “acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006, para tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas , dispor sobre a obrigatoriedade 

da classificação das drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras dos crimes previstos nos 

arts. 33 a 37, definir as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e dá outras 

providências”; 

• CMO: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; 

• SUBREGIN: Subcomissão Especial destinada a estudar e propor alterações no Regimento 

Inteiro da Câmara dos Deputados. 
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Comissões soft politics (9) 

• CE: Comissão de Educação; 

• PEC03299: Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 32-A, de 1999, do Sr. Pompeo de Mattos, que “determina a concessão de bolsas 

de estudos e crédito educativo para o ensino médio e superior aos estudantes carentes em 

instituições privadas, acrescentando inciso VIII ao art. 208 da Constituição Federal”; 

• PEC17612: Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 176-A, de 2012, do Sr. Edson Pimenta e outros, que “introduz parágrafo no art. 

100 da Constituição Federal, retirando idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da 

ordem de precatórios”, e apensada; 

• PL684013: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6840, de 2013, 

da Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições para a reformulação do 

ensino médio, que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a jornada em tempo integral no ensino 

médio, dispor sobre a organização dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento e 

dá outras providências”; 

• PL742006: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7420, de 2006, 

da Sra. Professora Raquel Teixeira, que “dispõe sobre a qualidade da educação básica e a 

responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção”; 

• CPITRAB: Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a exploração do trabalho 

infantil no Brasil e dá outras providências; 

• CEXSUIA: Comissão Externa destinada a acompanhar os desdobramentos da grave situação 

vivenciada na reserva Suiá-Missú, localizada na região Araguaia do Estado do Mato Grosso; 

• SUBFINCT: Subcomissão Especial destinada à identificação de fontes de financiamento para 

a Cultura; 

• SUBPOLIN: Subcomissão Especial de Política Indigenista. 

 

Comissões middle politics (1) 

• SUBFORCD: Subcomissão Permanente de Formação e Carreira Docente. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 
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Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões soft politics (4) 

• CCULT: Comissão de Cultura; 

• CTUR: Comissão de Turismo; 

• PL346004: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3460, de 2004, 

do Sr. Walter Feldman, que “institui diretrizes para a Política Nacional de Planejamento 

Regional Urbano, cria o Sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas e 

dá outras providências” (Estatuto da Metrópole); 

• PL699813: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6998, de 2013, 

do Sr. Osmar Terra e outros, que “altera o art. 1º e insere dispositivos sobre a Primeira Infância 

na Lei nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências”. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 24 (vinte e quatro) projetos de Emendas 

à Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (3) 

• PL-4434/2012: Trata da aplicação de recursos do BNDES no Fundo Amazônia; 

• PLP-218/2012: Autoriza a inclusão de serviços advocatícios como beneficiários do Simples 

Nacional; 

• PL-2381/2011: Estabelece que o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar incluirá 

modalidade de apoio à ampliação e renovação da frota de transporte escolar. 

 

Projetos soft politics (14) 

• PL-6798/2013: Dispõe sobre princípios de qualificação dos processos de escolha de ocupantes 

de função de direção nas escolas públicas de educação básica; 

• PL-6852/2013: Dispõe sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

• PL-6968/2013: Estabelece indicadores de padrão mínimo de qualidade para a educação do 
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campo, indígena e quilombola; 

• PL-3940/2012: Insere como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino aquela 

realizada com atividades curriculares complementares; 

• PL-4344/2012: Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 

para disciplinar a postagem de boleto de cobrança ao consumidor; 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-1000/2011: Inclui a concessão de bolsas para pós-graduação no Programa Universidade 

para Todos (PROUNI); 

• PL-1286/2011: Dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de educadores assistentes na 

educação infantil e nos dois primeiros anos do ensino fundamental; 

• PL-1375/2011: Altera dispositivo da Lei nº 11.180/05 (PROUNI) para autorizar a concessão 

de bolsa-permanência no valor de até um salário mínimo mensal; 

• PL-1434/2011: Institui o Fundo Nacional de Assistência ao Estudante de Nível Superior 

(FUNAES); 

• PL-1655/2011: Dispõe sobre a distribuição nacional dos recursos do salário-educação; 

• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos 

saberes e fazeres de tradição oral; 

• PL-1971/2011: Dispõe sobre alteração no cálculo do montante de recursos financeiros 

destinados aos entes governamentais, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar; 

• PL-2860/2011: Dispõe sobre políticas de assistência aos estudantes da educação superior. 

 

Projetos middle politics (2) 

• PL-3941/2012: Prevê mecanismo adicional de financiamento para implantação do piso salarial 

profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica; 

• PL-1287/2011: Estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação básica 

pública. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (4) 

• PL-8117/2014: Institui o Dia Nacional da Educação Profissional; 

• PL-3137/2012: Altera a redação da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

para substituir o termo “creches” por “centros de educação infantil”; 

• PL-4514/2012: Garante a sustentação oral pelo advogado nas sessões de julgamento perante 

tribunal ou qualquer órgão colegiado, em instância judicial ou administrativa; 

• PL-2756/2011: Assegura aos clérigos o exercício dos atos litúrgicos em estrita conformidade 

com os respectivos ordenamentos religiosos. 
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Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (1) 

• PL-5384/2013: Dispõe sobre o preenchimento de vagas por mulheres nas eleições 

proporcionais. 
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Rebecca Garcia 

(PP/AM) 

 

• Nome civil: Rebecca Martins Garcia 

• Naturalidade: Manaus/AM 

• Data de nascimento: 28 de abril de 1973 

• Estado civil: casada 

• Profissão: economista 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (1) 

• CDEIC: Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 

 

Comissões soft politics (1) 

• PL346004: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3460, de 2004, 

do Sr. Walter Feldman, que “institui diretrizes para a Política Nacional de Planejamento 

Regional Urbano, cria o Sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas e 

dá outras providências” (Estatuto da Metrópole). 

 

Comissões middle politics (1) 

• SUBPUBLI: Subcomissão Especial de Publicidade e Propaganda. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (1) 

• SUBFISAN: Subcomissão Especial destinada a regulamentar o poder de fiscalização e 

controle da Câmara dos Deputados sobre a atividade nuclear. 
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Comissões soft politics (3) 

• CMADS: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

• PEC17612: Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 176-A, de 2012, do Sr. Edson Pimenta e outros, que “introduz parágrafo no art. 

100 da Constituição Federal, retirando idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da 

ordem de precatórios”, e apensada;  

• CMMC: Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. 

 

Comissões middle politics (2) 

• CCTCI: Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; 

• PEC30913: Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 309-A, de 2013, do Sr. Padre João e outros, que “altera o § 8º do art. 195 da 

Constituição Federal, para dispor sobre a contribuição para a seguridade social do catador de 

material reciclável que exerça suas atividades em regime de economia familiar”. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 7 (sete) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos soft politics (5) 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão de 

saberes e fazeres de tradição oral; 

• PL-195/2011: Institui o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e 

degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de 

carbono florestal; 

• PL-378/2011: Trata do auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de 

transtornos mentais egressos de internações; 

• PL-430/2011: Dispõe sobre a etiquetagem de produtos de consumo doméstico e escolar, 

alertando o consumidor sobre os graus de impacto ambiental. 
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Projetos middle politics (2) 

• PL-1113/2011: Estabelece a reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência quanto à 

inscrição em concursos públicos; 

• PL-380/2011: Dispõe sobre a concessão de seguro-desemprego ao agricultor familiar rural 

e/ou extrativista que tenha suas terras inundadas por ocasião de enchentes sazonais. 

 

A Deputada Federal não foi autora ou coautora de projetos relacionados à igualdade de 

gênero durante sua atuação na 54ª Legislatura. 
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Rosane Ferreira 

(PV/PR) 

 

• Nome civil: Cleusa Rosane Ribas Ferreira 

• Naturalidade: Clevelândia/PR 

• Data de nascimento: 31 de julho de 1963 

• Estado civil: casada 

• Profissão: enfermeira 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (6) 

• CSPCCO: Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 

• PEC31313: Torna automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de 

improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a Administração Pública; 

• PEC35813: Torna obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica; 

• PL766310: Obrigatoriedade da classificação das drogas, introduz circunstâncias 

qualificadoras, define as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas; 

• COETICA: Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados; 

• PL719702: Permite a aplicação de medidas socioeducativas aos infratores que atingirem a 

maioridade penal. 

 

Comissões soft politics (5) 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• PL346004: Institui diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, cria o 

Sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas (Estatuto da Metrópole); 

• PL699813: Insere dispositivos sobre a Primeira Infância na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); 

• SUBINSAU: Fortalecimento da informação e prestação de contas sobre a saúde das mulheres e 

das crianças; 

• SUBSAPON: Avalia a implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra. 
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Comissões middle politics (2) 

• PEC45409: Estabelece diretrizes para a organização da carreira única de Médico de Estado; 

• GTENFERM: Grupo de Trabalho destinado a viabilizar a discussão do Projeto de Lei nº 

2295, de 2000, que “dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem”. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (2) 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo de denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO; 

• CDMULHER: Coordenadoria dos Direitos da Mulher (Resolução da Câmara dos Deputados 

nº 31, de 2013, que dispõe sobre a Secretaria da Mulher). 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (5) 

• CCJC: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; 

• CEPENAL: Reforma do Código Penal; 

• CEREFPOL: Reforma Política; 

• CESEGUR: Segurança Pública; 

• PEC01095: Cria o sistema distrital misto. 

 

Comissões soft politics (3) 

• PEC09011: Introduz o transporte como direito social; 

• PL686910: Torna crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 (dezoito) anos; 

• SUBDIDEF: Subcomissão Especial para monitoramento do Plano Nacional dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência “Viver Sem Limites”. 

 

Comissões middle politics (2) 

• PEC28413: Veda a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou para 

cargo efetivo ou em comissão de pessoa que esteja em situação de inelegibilidade; 

• PEC33909: Assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros 

militares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública. 
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Questões irrelevantes e outros (1) 

• PL712310: Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7123, de 

2010, do Sr. Assis do Couto, que “institui a Estrada-Parque Caminho do Colono, no Parque 

Nacional do Iguaçu”. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 23 (vinte e três) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (7) 

• PL-5412/2013: Tipifica o crime de divulgação pública de imagens de vídeos de segurança; 

• PL-5871/2013: Dispõe sobre a cassação da Carteira Nacional de Habilitação; 

• PL-6499/2013: Estabelece prazos máximos de funcionamento de direções partidárias 

provisórias; 

• PLP-283/2013: Estabelece a progressividade do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana em função de critérios ambientais; 

• PLP-327/2013: Excetuam do sigilo bancário as operações financeiras realizadas com a 

utilização de recursos públicos; 

• PL-4661/2012: Criminaliza as lesões patrimoniais praticadas sem violência ou grave ameaça 

entre cônjuges ou entre ascendentes e descendentes; 

• PL-4792/2012: Dispõe sobre a realização obrigatória de debates entre os candidatos a cargos 

eletivos do Poder Executivo durante o período destinado à propaganda eleitoral gratuita. 

 

Projetos soft politics (9) 

• PL-7317/2014: Garante a reciclagem de bens apreendidos; 

• PL-7318/2014: Veda o comércio, a importação e a exportação de marfim; 

• PL-5579/2013: Dispõe sobre o registro, a esterilização, a adoção e o controle ético da 

população de cães e gatos; 

• PL-5647/2013: Obriga os dirigentes de instituições de educação pré-escolar a notificar as faltas 

frequentes e sinais de maus tratos envolvendo seus alunos; 

• PL-5730/2013: Dispõe sobre as áreas de preservação permanente; 
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• PL-6998/2013: Insere dispositivos sobre a Primeira Infância na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-1854/2011: Faz incluir nos rótulos dos produtos imagens realistas sobre prejuízos à saúde 

causados pelos pesticidas; 

• PL-808/2011: Obriga a presença de bula em medicamentos manipulados por farmácias e 

ervanárias. 

 

Projetos middle politics (4) 

• PL-5032/2013: Dispõe sobre a divulgação das normas gerais de segurança para a realização de 

eventos; 

• PL-5326/2013: Dispõe sobre a unificação da data dos exames vestibulares em Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES); 

• PL-5729/2013: Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade aos trabalhadores 

expostos a radiações ionizantes; 

• PL-4868/2012: Trata da formação continuada dos profissionais de enfermagem. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (1) 

• PL-6691/2013: Institui o dia 9 de fevereiro como o Dia Nacional do Cerco da Lapa. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (2) 

• PL-5822/2013: Inclui a violação da intimidade na internet entre as formas de violência 

doméstica e familiar constantes na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); 

• PL-5898/2013: Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho a fim de obrigar 

as empresas com mais de 50 empregados a promover anualmente campanhas de esclarecimento 

sobre planejamento familiar e prevenção de violência doméstica. 
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Rose de Freitas 

(PMDB/ES) 

 

• Nome civil: Rosilda de Freitas 

• Naturalidade: Caratinga/MG 

• Data de nascimento: 23 de janeiro de 1949 

• Estado civil: separada 

• Profissão: professora, radialista, jornalista, desenhista, projetista e agrimensora 

• Legislaturas: 1987-1991; 1991-1995; 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (5) 

• CME: Comissão de Minas e Energia; 

• PEC09211: Estabelece a incidência de ICMS para exportação de bens minerais primários ou 

semielaborados; 

• PEC20912: Atribuir requisito de admissibilidade ao recurso especial no âmbito do STJ; 

• PL003711: Dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais, com exceção 

dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias 

minerais submetidas a regime de licenciamento; 

• GTREFTR: Grupo de Trabalho para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas 

à Reforma da Legislação Tributária Nacional. 

 

Comissões soft politics (1) 

• CCULT: Comissão de Cultura. 

 

Comissões middle politics (3) 

• PEC17012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez; 

• PEC28413: Veda a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou para 

cargo efetivo ou em comissão de pessoa que esteja em situação de inelegibilidade; 

• PL423812: Dispõe sobre o piso nacional de salário dos empregados em empresas particulares 

que explorem serviços de vigilância e transporte de valores. 
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Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (1) 

• PL569213: Dispõe sobre o monopólio da União na exploração das riquezas da Amazônia, com 

a criação do Conselho Nacional de Política da Amazônia e da Agência Nacional de Exploração 

dos Recursos Naturais da Amazônia, garantindo a proteção ao meio ambiente e a soberania 

nacional. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• SUBSAPON: Avalia a implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC08207: Atribui autonomia funcional e prerrogativas aos membros da Defensoria Pública, 

Advocacia da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral Federal, 

Procuradorias das autarquias e às Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 13 (treze) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (6) 

• PEC-310/2013: Destina 75% do recolhimento do ICMS aos Municípios; 

• PL-6072/2013: Proíbe o sigilo em crimes contra o erário; 
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• PEC-209/2012: Atribui requisito de admissibilidade ao Recurso Especial ao STJ; 

• PLP-137/2012: Dispõe sobre critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e 

do Distrito Federal (FPE); 

• PL-1594/2011: Dispõe sobre a custódia de presos nas unidades das Polícias Federal e Civil dos 

Estados e do Distrito Federal; 

• PL-2235/2011: Dispõe sobre a sinalização de veículos de transporte de cargas estacionados na 

pista de rolamento. 

 

Projetos soft politics (4) 

• PL-6059/2013: Obriga a busca imediata de menores desaparecidos, quando da notificação em 

boletim de ocorrência; 

• PL-1109/2011: Estabelece que a inclusão do devedor no cadastro de consumidores 

inadimplentes somente poderá ser feita após comunicação por escrito; 

• PL-1167/2011: Estabelece critérios para a comunicação de informações presentes em banco de 

dados e cadastros relativos a consumidores; 

• PL-1593/2011: Dispõe sobre a proteção do consumidor, assegurando o cancelamento de 

adesão. 

 

Projetos middle politics (1) 

• PL-8326/2014: Institui subsídio integral para o consumo mensal de energia elétrica e de água 

das entidades filantrópicas com registro no Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (1) 

• PL-6385/2013: Institui no dia 20 de junho a Data Nacional em Memória às Vítimas de 

Violência e Impunidade. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetosrelativos à igualdade de gênero (1) 

• PL-4580/2012: Fixa o percentual de 2,5% dos recursos do Fundo Partidário para o 

financiamento de campanhas partidárias de candidatas. 
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Rosinha da Adefal 

(PTdoB/AL) 

 

• Nome civil: Roseane Cavalcante de Freitas 

• Naturalidade: Maceió/AL 

• Data de nascimento: 22 de abril de 1973 

• Estado civil: casada 

• Profissão: funcionária pública federal 

• Legislaturas: 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (2) 

• CEESTA: Aprimoramento do Estado, das Instituições e da Democracia brasileira; 

• PEC49110: Proíbe a criação de imposto incidente sobre insumos agrícolas, pecuária, alimentos 

para o consumo humano e medicamentos. 

 

Comissões soft politics (2) 

• CSSF: Seguridade Social e Família; 

• SUBDIDEF: Subcomissão Especial para monitoramento do Plano Nacional dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência “Viver Sem Limites”. 

 

Comissões middle politics (2) 

• PEC30913: Dispõe sobre a contribuição para a seguridade social do catador de material 

reciclável que exerça suas atividades em regime de economia familiar; 

• SUBINDSA: Subcomissão Especial de desenvolvimento do Complexo Industrial em saúde, 

produção de fármacos, equipamentos e outros insumos. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (2) 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO; 
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• PRMULHER: Procuradoria da Mulher (Resolução da Câmara dos Deputados nº 31, de 2013, 

que dispõe sobre a Secretaria da Mulher). 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões soft politics (4) 

• CTUR: Turismo; 

• PL658313: Estatuto da Família; 

• PL684013: Institui a jornada em tempo integral no ensino médio, dispõe sobre a organização 

dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento; 

• SUBSAPON: Avalia a implementação da Política Nacional da Saúde da População Negra. 

 

Comissões middle politics (3) 

• PEC05307: Garante ao servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, direito 

a aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros; 

• PL617013: Regulamenta as atividades de operador de Marketing Multinível no Brasil; 

• SUBMARKT: Regulamentação da atividade de Marketing Multinível no Brasil. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 25 (vinte e cinco) projetos de Emendas à 

Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (4) 

• PL-5559/2013: Impede que as entidades que não respeitem as normas de acessibilidade 

recebam recursos públicos para a realização de projetos, ficando igualmente impedidas de 

receber concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos 

internacionais; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento de campanhas eleitorais, o sistema de eleições 

proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de iniciativa 

popular; 

• PL-1949/2011: Proíbe a nomeação de bens públicos de qualquer natureza mediante atribuição 
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de nome de pessoa viva;  

• PL-2802/2011: Permite a dedução de lentes corretivas da visão na apuração anual do Imposto 

de Renda das pessoas físicas. 

 

Projetos soft politics (9) 

• PL-7882/2014: Determina a atualização de normas técnicas de acessibilidade e penaliza o 

atraso na publicação dessas normas; 

• PEC-315/2013: Dispõe sobre o pagamento preferencial às pessoas com deficiência dos 

precatórios referentes a débitos de natureza alimentícia; 

• PL-4962/2013: Dispõe sobre a veiculação obrigatória de vinhetas educativas de prevenção a 

incêndios nos meios de comunicação eletrônica; 

• PL-5611/2013: Estabelece multa pelo uso indevido do Símbolo Internacional de 

Acessibilidade; 

• PL-4537/2012: Torna obrigatória a veiculação de programas eleitorais veiculadas na 

televisãono período de propaganda eleitoral gratuita o uso simultâneo da Linguagem Brasileira 

de Sinais (LIBRAS) e da legenda; 

• PEC-53/2011: Inclui o direito à acessibilidade entre os direitos e garantias fundamentais 

expressos na Constituição Federal; 

• PL-1488/2011: Inclui a acessibilidade como fator determinante e condicionante da saúde; 

• PL-2029/2011: Dispõe sobre a produção nacional de obras científicas, literárias, artísticas, de 

ficção e não ficção em formatos de texto digital acessível; 

• PL-772/2011: Inclui o tema da acessibilidade nos currículos do ensino fundamental e médio. 

 

Projetos middle politics (9) 

• PL-7049/2014: Dispõe sobre a criação de renda mensal suplementar mensal para a pessoa com 

deficiência segurada do Regime Geral da Previdência Social ou contribuinte de regime próprio 

da Previdência, no exercício de atividade remunerada; 

• PL-5376/2013: Aumenta o período de licença-maternidade da empregada gestante com 

deficiência; 

• PL-5460/2013: Estabelece a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos para doadores 

de medula óssea e de sangue; 

• PL-5461/2013: Reduz a contribuição previdenciária das empresas que contratarem pessoas 

com deficiência; 

• PL-6418/2013: Permite que o vale-transporte seja utilizado para o custeio de transporte do 

empregado por meio de bicicletas; 
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• PL-6775/2013: Regulamenta as atividades de marketing multinível no Brasil; 

• PL-1695/2011: Permite a movimentação de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) para aquisição de órteses, próteses e demais tecnologias necessárias à 

promoção da acessibilidade e à plena inclusão social do trabalhador com deficiência ou de seus 

dependentes; 

• PL-2286/2011: Reserva percentual das concessões, permissões ou autorizações de exploração 

de serviço de táxi para pessoas com deficiência; 

• PL-2485/2011: Proíbe a necessidade de comprovação da deficiência antes do resultado final do 

concurso. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (2) 

• PL-6139/2013: Institui o Dia Nacional do Teatro Acessível: Arte, Prazer e Direitos; 

• PL-6196/2013: Institui o Dia dos Desbravadores do Brasil. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (1) 

• PL-7048/2014: Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) para tornar 

obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de 

agressão doméstica ou familiar. 
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Sandra Rosado 

(PSB/RN) 

 

• Nome civil: Sandra Maria da Escóssia Rosado 

• Naturalidade: Mossoró/RN 

• Data de nascimento: 23 de maio de 1951 

• Estado civil: casada 

• Profissão: assistente social e advogada 

• Legislaturas: 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões hard politics (4) 

• CCJC: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; 

• CEANISTI: Comissão Especial destinada a acompanhar a aplicação das seguintes Leis de 

Anistia: Lei nº 8878/1994, que “dispõe sobre a concessão de anistia”; Lei nº 10.790/2003, que 

“concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por 

participação em movimento reivindicatório”; Lei nº 11.282/2006, que “anistia os trabalhadores 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT punidos em razão da participação em 

movimento grevista”; e Lei nº 10.559/2002, que “regulamenta o artigo 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências”; 

• PEC01911: Estabelece a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino; 

• CMO: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

 

Comissões soft politics (3) 

• PEC03299: Determina a concessão de bolsas de estudos e crédito educativo para o ensino 

médio e superior aos estudantes carentes em instituições privadas; 

• PL699813: Insere dispositivos sobre a Primeira Infância na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); 

• CPITRAB: Apura a exploração do trabalho infantil no Brasil. 
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Comissões middle politics (3) 

• PEC05307: Garante ao servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, direito 

a aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros; 

• PEC20412: Altera a forma de indicação de membros do Ministério Público e advogados às 

vagas nos Tribunais; 

• SUBCMUTR: Subcomissão Especial do Mundo do Trabalho. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (2) 

• PEC18607: Determina que lei complementar definirá as normas gerais aplicáveis à 

Administração Tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

• PL766310: Trata do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, dispõe sobre a 

obrigatoriedade da classificação das drogas, introduz circunstâncias qualificadoras e define as 

condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas. 

 

Comissões soft politics (3) 

• CSSF: Comissão de Seguridade Social e Família; 

• PL658313: Estatuto da Família; 

• SUBSCOMP: Subcomissão Especial destinada a avaliar o Sistema de Saúde Complementar e 

discutir medidas que possam contribuir para a preservação e fortalecimento das operadoras dos 

planos de saúde de autogestão. 

 

Comissões middle politics (2) 

• PEC44309: Estabelece o subsídio do grau ou nível máximo das carreiras da Advocacia-Geral 

da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, e que os subsídios dos demais 

integrantes das respectivas categorias da estrutura da advocacia pública serão fixados em lei; 

• GTCL: Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis. 
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Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 88 (oitenta e oito) projetos de Emendas 

à Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (31) 

• PL-7207/2014: Agrava a pena para o crime de contrabando; 

• PL-7208/2014: Tipifica como crime a utilização de silicone comum industrial em 

procedimentos no corpo humano; 

• PL-7734/2014: Dispõe sobre o rompimento de lacre aduaneiro como meio de obtenção de 

prova no processo penal; 

• PL-8022/2014: Trata da não aplicação de pena ao condutor habilitado que não portar 

documento comprobatório da habilitação, uma vez que sua condição pode ser verificada pela 

autoridade que realizou a abordagem; 

• PL-8023/2014: Cria o Fundo Nacional do Passe Livre; 

• PL-4941/2013: Institui o Conselho de Gestão Fiscal e Responsabilidade Social (CGFRS) e cria 

o Índice Brasileiro de Responsabilidade Social (IBRS); 

• PL-5110/2013: Altera dispositivo do Código Penal para determinar o aumento de pena para o 

crime de abandono de incapaz quando o agente é companheiro da vítima; 

• PL-5257/2013: Obriga o Fisco a comunicar o contribuinte quando verificar inconsistências na 

declaração anual de ajuste da pessoa física; 

• PL-5373/2013: Prevê a obrigatoriedade de escolta com a presença mínima de dois vigilantes 

em caso de transporte intermunicipal de numerário; 

• PL-5374/2013: Inclui na Competência dos Juizados Especiais Cíveis o processamento e 

julgamento dos litígios decorrentes de infrações de trânsito; 

• PL-5375/2013: Condiciona a recusa do estrangeiro no país, por inconveniência de sua 

presença, à decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado; 

• PL-5978/2013: Autoriza a troca de títulos da dívida pública interna por títulos representativos 

de acordos de reestruturação da dívida externa para utilização em projetos de promoção da obra 

audiovisual brasileira; 

• PL-5979/2013: Dispõe sobre o pagamento do couro bovino pelo abatedouro no ato de compra 

do animal; 

• PL-5981/2013: Dispõe sobre a substituição e a liberação parcial de garantias em operações de 
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crédito rural; 

• PL-5982/2013: Estabelece percentual mínimo de aplicação obrigatória de recursos em crédito 

rural e destina parte dos recursos da exigibilidade bancária ao financiamento de atividades 

agropecuárias ou agrossilvipastoris na região do semiárido; 

• PL-5983/2013: Autoriza a equalização de taxas de juros de financiamentos concedidos pelo 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para aquisição e 

modernização da frota de aviões agrícolas, de tratores agrícolas e implementos associados a 

colheitadeiras; 

• PL-6259/2013: Torna obrigatória a contratação de seguro contra o rompimento ou vazamento 

de barragens; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais, o sistema de eleições 

proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de iniciativa 

popular; 

• PL-6388/2013: Dispõe sobre a equalização de taxas de juros cobradas de pequenas e médias 

empresas; 

• PL-3118/2012: Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Municípios, com 

o objetivo de compensar eventuais reduções dos repasses do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM); 

• PL-3119/2012: Afasta a aplicação da penalidade e da medida administrativa previstas no art. 

232 do Código de Trânsito Brasileiro para quem conduzir veículo automotor sem os documentos 

de porte obrigatório; 

• PL-3403/2012: Dispõe sobre a oneração dos direitos minerários; 

• PL-3404/2012: Disciplina a utilização do espectro de radiofrequências destinado aos serviços 

de radiodifusão de sons e imagens; 

• PL-3685/2012: Determina a edificação de instalações sanitárias de uso público nas adjacências 

das praias; 

• PL-4686/2012: Fixa alíquota mínima para o imposto sobre operações de crédito, câmbio e 

seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF); 

• PL-4687/2012 e PL-4689/2012: Torna obrigatória a inserção, no Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais (SIASG), das informações referentes aos contratos e 

convênios firmados pelos órgãos e entidades integrantes do orçamento da União; 

• PLP-162/2012: Estabelece que o local da ocorrência do fato gerador do ISS será o município 

em que foi realizada a operação comercial com utilização de cartão; 

• PLP-222/2012: Disciplina a forma de alusão, em atos normativos, a cargos, empregos e 

funções públicas; 

• PL-1607/2011: Estabelece que cada comarca abrigará pelo menos um estabelecimento penal; 



236 
  

 
 

• PL-2245/2011: Estabelece procedimentos para inspeção de transporte de carga, autorizando o 

rompimento do lacre aduaneiro e abertura do veículo ou contêiner, em qualquer fase da 

persecução criminal. 

 

Projetos soft politics (36) 

• PL-7668/2014: Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 

para obrigar a publicação do CNPJ ou CPF do fornecedor e do endereço para reclamação por 

parte do consumidor; 

• PL-7816/2014: Dispõe sobre o protagonismo juvenil, como forma de fomentar a participação 

política de adolescentes; 

• PL-8049/2014: Estende o Programa Merenda Escolar aos profissionais da educação; 

• PL-4940/2013: Institui a opção do fundo de aval como garantia dos financiamentos do Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES); 

• PL-5137/2013: Autoriza a dedução, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, 

da integralidade das despesas do contribuinte e de seus dependentes com educação, inclusive 

cursos livres; 

• PL-5256/2013: Torna obrigatória a disponibilização de cadeiras de rodas para idosos com 

deficiência ou mobilidade reduzida nas áreas destinadas ao atendimento e movimentação de 

passageiros e bagagens dos aeroportos; 

• PL-5258/2013: Confere nova designação aos casos de averbação do patronímico do 

companheiro (a) ou do padrasto/madrasta; 

• PL-5370/2013: Cria mecanismos para prevenir e coibir toda e qualquer discriminação 

praticada nos procedimentos administrativos ou judiciais perante o Estado; 

• PL-5371/2013: Assegura o atendimento da vontade das pessoas que houverem manifestado em 

vida o desejo de doarem tecidos, órgãos ou partes de seu corpo; 

• PL-5372/2013: Permite a concessão do benefício do Bolsa-Atleta aos atletas-guias dos atletas 

paraolímpicos com deficiência visual; 

• PL-6118/2013: Proíbe menores de 16 anos de viajar para outra comarca desacompanhados dos 

pais ou responsáveis, sem autorização judicial; 

• PL-6121/2013: Cria bases de dados referentes a acidentes de consumo; 

• PL-6122/2013: Obriga o fornecedor a informar os direitos do consumidor relativamente à 

possibilidade de substituição de bens e serviços adquiridos, e de opção pelos modos de 

compensação previstos na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 

• PL-6123/2013: Proíbe o corte no fornecimento de energia elétrica para os hospitais 

filantrópicos; 
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• PL-6165/2013: Proíbe a imposição de limite de tempo para a utilização de créditos de 

telefones celulares pré-pagos; 

• PL-6254/2013 e PL-6255/2013: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que 

vendem alimentos a exibirem, em local de fácil visualização, o alvará sanitário emitido por 

autoridade estadual ou municipal; 

• PL-6257/2013: Eleva o valor da multa por infração aos dispositivos da Consolidação das Leis 

do Trabalho relacionados ao trabalho da criança e do adolescente; 

• PL-6258/2013: Institui o Selo Social de Proteção da Criança e do Adolescente para distinguir 

empresas e instituições que não utilizam trabalho infantil; 

• PL-6439/2013: Torna obrigatória, nos planos de educação dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, a previsão de metas e prazos para que cada escola pública de ensino fundamental e 

médio tenha, obrigatoriamente, laboratórios de ensino de ciências e de informática; 

• PL-6598/2013: Estabelece benefício fiscal para fomentar doações para a assistência aos 

estudantes de ensino superior; 

• PL-6621/2013: Dispõe sobre as ações do Outubro Rosa, para conscientização acerca do câncer 

de mama; 

• PL-6801/2013: Permite a participação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais 

Filantrópicos no Programa Mais Médicos para o Brasil; 

• PLP-299/2013: Autoriza a dedução dos valores aplicados em ações de erradicação do trabalho 

infantil pelos Estados dos compromissos mensais com as respectivas dívidas da União; 

• PL-3112/2012: Dispõe sobre o auxílio-alimentação para os estudantes beneficiários de bolsa 

integral do Programa Universidade para Todos (PROUNI); 

• PL-3114/2012: Permite que o alimento excedente da merenda escolar seja consumido pelos 

profissionais de educação; 

• PL-4682/2012: Institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura; 

• PL-4688/2012: Determina o desconto proporcional da tarifa no caso de interrupção dos 

serviços de telecomunicações e estabelece a obrigatoriedade de aprovação prévia, pela 

autoridade concedente e pelo órgão de defesa do consumidor, dos contratos de adesão entre as 

concessionárias de serviços públicos e os consumidores; 

• PL-4691/2012: Determina que a causa imediata da morte seja informada na certidão de óbito, 

sendo desnecessário o detalhamento; 

• PL-4856/2012: Permite a dedutibilidade, para efeitos de imposto de renda da pessoa física, das 

despesas com medicamentos; 

• PL-1608/2011: Facilita a conversão da união estável em casamento; 

• PL-1735/2011: Determina a alocação de recursos para o financiamento e manutenção dos 

Conselhos Tutelares; 
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• PL-1786/2011: Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos 

saberes e fazeres de tradição oral; 

• PL-1986/2011: Institui a obrigatoriedade de veiculação de mensagens educativas alusivas aos 

malefícios do consumo abusivo de álcool; 

• PL-2460/2011: Estabelece normas para o processo de execução dos programas nacionais do 

livro didático para o ensino fundamental e médio e da biblioteca da escola; 

• PL-2698/2011: Obriga a comercialização do pão francês a peso e por unidades de 50 gramas. 

 

Projetos middle politics (12) 

• PL-5109/2013: Altera o Código Brasileiro de Aeronáutica com o objetivo de estimular a 

utilização de biocombustíveis e reduzir os custos da aviação brasileira; 

• PL-5980/2013: Cria o Fundo de Aval do Produtor de Matérias-Primas para Biocombustíveis; 

• PL-6120/2013: Destina parcela dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ao 

financiamento de pequenas unidades de produção de biocombustíveis; 

• PL-6166/2013: Eleva para um salário mínimo mensal per capita o limite de renda adotado na 

concessão do benefício de prestação continuada da Assistência Social (LOAS); 

• PL-6256/2013: Regula o ambiente de trabalho nas fábricas de carvão vegetal; 

• PL-6477/2013: Autoriza a concessão de bolsas de formação inicial e continuada aos 

profissionais de educação; 

• PL-6529/2013: Estabelece diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar 

básica pública; 

• PL-3113/2012: Inclui a esclerose múltipla entre as doenças que permitem a concessão, sem 

período de carência, de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez; 

• PL-4690/2012: Disciplina o modo de alusão a cargos, empregos e funções públicas em 

documentos expedidos por órgãos e entidades da Administração Pública federal; 

• PL-1891/2011: Responsabiliza prefeitos e vereadores pelo funcionamento dos Conselhos 

Tutelares; 

• PL-2405/2011: Dispõe sobre a formação para a docência na educação infantil e nos anos 

iniciais no ensino fundamental; 

• PL-2699/2011: Trata do processo de escolha dos dirigentes universitários. 

 

Projetos sobre questões irrelevantes e outros (3) 

• PL-6164/2013: Denomina Capital do Semiárido a cidade de Mossoró (RN); 

• PL-3684/2012: Inscreve o nome de Clara Felipa Camarão no Livro dos Heróis da Pátria; 

• PL-3705/2012: Inscreve o nome de Djalma Maranhão no Livro dos Heróis da Pátria. 
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Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (6) 

• PL-5863/2013: Cria o Programa Nacional de Inclusão no Mercado de Trabalho, para mulheres 

beneficiadas pelo Programa Bolsa-Família. 

• PL-5977/2013: Assegura preferência à mulher chefe de família, em igualdade de condições, 

para nomeação em concursos públicos a que se submeterem; 

• PL-6119/2013: Concede incentivos fiscais às empresas que contratarem mulheres chefes de 

família; 

• PL-6124/2013: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para vedar ao empregador a 

exigência de uso de vestimenta que coloque em risco a saúde ou segurança da mulher ou que 

tenha como objetivo a exposição de seu corpo; 

• PL-3888/2012: Estabelece a inaplicabilidade dos institutos despenalizadores do Juizado 

Especial Criminal, para os crimes práticos com violência doméstica e familiar contra a mulher; 

• PL-1823/2011: Assegura à mulher, na condição de chefe de família, o direito de aquisição de 

terras públicas. 
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Sueli Vidigal 

(PDT/ES) 

 

• Nome civil: Sueli Rangel Silva Vidigal 

• Naturalidade: Cachoeiro de Itapemirim/ES 

• Data de nascimento: 16 de junho de 1965 

• Estado civil: casada 

• Profissão: funcionária pública 

• Legislaturas: 2007-2011; 2011-2015 

• Situação: Titular 

• Observação: licenciou-se do mandato a partir de 01 de janeiro de 2015 para assumir o cargo 

de Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Espírito Santo. 

 

Comissões das quais participou como titular: 

 

Comissões soft politics (1) 

• CSSF: Comissão de Seguridade Social e Família. 

 

Comissões middle politics (1) 

• PEC17012: Garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. 

 

Comissões relativas à igualdade de gênero (1) 

• CEXMARA: Comissão Externa destinada a acompanhar o processo que denuncia a tortura e 

violência sofridas por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. 

 

Comissões das quais era suplente: 

 

Comissões hard politics (3) 

• CEREFPOL: Reforma Política; 

• PEC01095: Cria o sistema distrital misto; 

• PL766310: Trata do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, dispõe sobre a 
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obrigatoriedade da classificação das drogas, introduzir circunstâncias e define as condições de 

atenção aos usuários ou dependentes de drogas. 

 

Projetos de Emenda à Constituição, de Lei ou de Lei Complementar de sua autoria: 

 

A Deputada Federal é autora (ou coautora) de 34 (trinta e quatro) projetos de Emendas 

à Constituição, de Lei e/ou de Lei Complementar apresentados na 54ª Legislatura. Após a 

análise dos projetos, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Projetos hard politics (8) 

• PL-6134/2013: Cria a tarifa social da energia elétrica para os Hospitais Públicos e 

Filantrópicos do país; 

• PL-6316/2013: Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais, sobre o sistema de 

eleições proporcionais e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de 

iniciativa popular; 

• PL-4092/2012: Estabelece a indenização no caso de instituição de servidão administrativa para 

a implantação de linha de transmissão ou de distribuição de energia elétrica em área rural; 

• PL-1031/2011: Aumenta a pena para o porte ilegal de armas previsto no art. 16 da Lei nº 

10.826/03 (Estatuto do Desarmamento); 

• PL-1651/2011: Regulamenta a compensação financeira pela exploração de recursos mineiras e 

cria uma participação especial para o setor mineral; 

• PL-1792/2011: Dispõe sobre o crime de comunicação falsa “trote”; 

• PL-696/2011 e PL-697/2011: Exige que os partidos políticos tenham no mínimo dois anos de 

registro no Tribunal Superior Eleitoral e participem de pelo menos um processo eleitoral, para 

optarem pelo processo de fusão ou incorporação. 

 

Projetos soft politics (19) 

• PL-7255/2014: Dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis, pensões, albergues e 

estabelecimentos afins, de registrarem crianças e adolescentes que se hospedarem em suas sedes; 

• PL-5082/2013: Equipara a Síndrome de Van Recklinghausen (neurofibromatose) às 

deficiências físicas e mentais, para os efeitos jurídicos em todo o país; 

• PL-6135/2013: Autoriza o Poder Público a distribuir próteses dentárias a pessoas com idade 

igual ou superior a sessenta anos; 

• PL-6654/2013: Assegura a disponibilidade de cadeiras de rodas nos edifícios de uso coletivo; 
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• PL-6748/2013: Obriga as farmácias participantes do Programa Farmácia Popular a afixarem 

em suas dependências a relação de remédios contemplados; 

• PL-6896/2013 e PL-6981/2013: Prevê a coleta seletiva de lixo eletrônico de pequeno porte nas 

escolas; 

• PL-6978/2013: Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto do Idoso em 

estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de serviços; 

• PL-6980/2013: Dispõe sobre a disponibilização de anticoncepcionais injetáveis pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS); 

• PL-7015/2013: Assegura ao idoso com sessenta anos ou mais o recebimento do benefício de 

prestação continuada; 

• PL-3220/2012: Dispõe acerca da obrigatoriedade de oferecer assentos adaptados à população 

obesa e/ou com necessidades especiais; 

• PL-3221/2012 e PL-3222/2012: Proíbe a utilização da substância ftalato na fabricação de 

utensílios médicos e em brinquedos; 

• PL-1616/2011: Obriga a manutenção de profissional da área de enfermagem nas unidades da 

rede pública de creches e escolas de educação infantil; 

• PL-1617/2011: Institui o Programa Fila Zero para atendimento de quimioterapia e radioterapia 

aos pacientes dos hospitais públicos e dos conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS); 

• PL-1931/2011: Autoriza o Poder Público a manter sob sua tutela e internar para tratamento 

médico as crianças e adolescentes apreendidos em situação de risco; 

• PL-1932/2011: Obriga as empresas fabricantes de bebidas energéticas a inserir nos rótulos das 

embalagens o alerta de que a mistura do produto com bebida alcoólica pode causar doenças do 

fígado; 

• PL-1933/2011: Disciplina a venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de 

compra coletiva pela internet e estabelece critérios de funcionamento para essas empresas em 

todo o país; 

• PL-577/2011: Obriga os estabelecimentos escolares a disponibilizar cadeiras específicas para 

os alunos portadores de deficiência. 

 

Projetos middle politics (3) 

• PEC-317/2013: Assegura conversão do tempo de contribuição como professor para efeito de 

concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; 

• PL-5758/2013: Obriga a padronização de interface para carregadores de telefones celulares; 

• PEC-42/2011: Torna a qualificação profissional um direito do trabalhador. 
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Projetos sobre questões irrelevantes e outros (2) 

• PL-6393/2013: Institui o Dia do Cuidador do Idoso, a ser comemorado, anualmente, em 20 de 

setembro, em todo o país; 

• PL-4129/2012: Institui a Semana Olímpica nas escolas. 

 

Os projetos de autoria da Deputada que tratam da igualdade de gênero seguem 

destacados a seguir: 

 

Projetos relativos à igualdade de gênero (2) 

• PL-6773/2013: Define normas gerais para a composição das equipes policiais de atenção à 

mulher vítima de violência doméstica ou familiar; 

• PL-3396/2012: Estabelece que os centros de atendimento à mulher vítima de violência 

doméstica ou familiar deverão compreender um núcleo educacional de ensino especializado para 

que os filhos das vítimas possam permanecer em tempo integral, durante o dia. 

 

 

 

 


