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Comissão do Senado aprova cota de 50%
para mulheres em lista
GABRIELA GUERREIRO
DE BRASÍLIA

A comissão de reforma política do Senado encerrou nesta
quinta-feira suas atividades ao aprovar a adoção de cotas
para mulheres nas eleições.

A proposta determina que 50% das vagas nas eleições
proporcionais (deputados e vereadores) sejam destinadas às mulheres, com alternância
entre um homem e uma mulher nas listas fechadas de candidatos --novo sistema
eleitoral aprovado pela comissão.

A lei eleitoral atual diz que 30% das candidaturas proporcionais devem ser ocupadas
por mulheres. No entanto, a Justiça Eleitoral flexibilizou a norma por conta da
dificuldade dos partidos para cumpri-la.

Comissão aprova candidaturas avulsas para prefeitos e vereadores
Comissão do Senado aprova financiamento público exclusivo
Comissão do Senado aprova adoção de lista fechada no sistema eleitoral
Comissão do Senado aprova fim das coligações proporcionais
Comissão do Senado aprova fim da reeleição e mandato de 5 anos

No modelo das listas, os eleitores passam a votar nos partidos, e não mais nos
candidatos.

Cabe às siglas elaborar listas com os nomes de candidatos que vão ocupar as vagas nas
eleições proporcionais (deputados e vereadores), agora com a ressalva de que 50% das
vagas devem ser destinadas às mulheres.

Se o percentual feminino não for cumprido, a proposta prevê que a lista seja indeferida
pela Justiça Eleitoral.

"A Argentina alcançou 40% das vagas preenchidas por mulheres adotando o sistema de
lista fechada. A mulher não é política porque a sociedade não lhe dá condições", disse a
senadora Vanessa Graziottin (PC do B-AM), uma das idealizadoras da proposta.

Os únicos senadores da comissão a votarem contra as cotas foram Itamar Franco (PPS-
MG) e Roberto Requião (PMDB-PR), que consideram o modelo "discriminatório".

"Se tem a lista, por que não colocar tudo de mulher? Temos uma presidenta, mas isso

 

Folha de S.Paulo no
Facebook

198,876 pessoas curtiram Folha de
S.Paulo.198,875 pessoas curtiram Folha
de S.Paulo.

Confirmar

Curtir Você  
S.Pa
(des
adm
Você  
(des
adm

Plug-in social do Facebook

1.  

PUBLICIDADE

ÍNDICE

1. Sistema criminal trata diferente ricos
e pobres, afirma De Sanctis

2. Mantega admite que alta no preço
dos alimentos surpreendeu

3. Marco Maia e Romário vão a
Espanha e devem assistir jogo

4. Senado substituirá frota de carros

NOTÍCIAS PODER MUNDO MERCADO COTIDIANO ESPORTE ILUSTRADA CIÊNCIA TEC

AMBIENTE  BICHOS  BLOGS  CELEBRIDADES  COLUNAS  COMIDA  EQUILÍBRIO E SAÚDE  FOLHATEEN  FOLHINHA  ILUSTRÍSSIMA  REVISTA SÃOPAULO  SABER  TURISMO

HORÓSCOPO  FOLHAINVEST  INDICADORES  GUIA  E-MAIL FOLHA  ASSINANTES  ERRAMOS  ACERVO FOLHA  FOLHA DE HOJE FOLHA DIGITAL  ASSINE A FOLHA

EM CIMA DA HORA

+ CIDADES

SP

24ºC

RIO

26ºC

 Maior | Menor  Enviar por e-mail  Comunicar erros  Imprimir Compartilhe        

ASSINE 0800 703 3000 BATE-PAPO E-MAIL RÁDIO UOL SAC TV UOL UOL HOST VOIP E-MAIL GRÁTIS SHOPPING ÍNDICE PRINCIPAL

javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www.folha.uol.com.br/
http://twitter.com/folha_poder
http://twitter.com/folha_poder
http://twitter.com/folha_poder
http://twitter.com/folha_poder
http://www1.folha.uol.com.br/poder/899036-comissao-aprova-candidaturas-avulsas-para-prefeitos-e-vereadores.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/898564-comissao-do-senado-aprova-financiamento-publico-exclusivo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/895658-comissao-do-senado-aprova-adocao-de-lista-fechada-no-sistema-eleitoral.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/892402-comissao-do-senado-aprova-fim-das-coligacoes-proporcionais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/890123-comissao-do-senado-aprova-fim-da-reeleicao-e-mandato-de-5-anos.shtml
http://www.facebook.com/folhadesp
http://www.facebook.com/folhadesp
http://www.facebook.com/folhadesp
http://www.facebook.com/folhadesp
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www1.folha.uol.com.br/maispopulares/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/899295-sistema-criminal-trata-diferente-ricos-e-pobres-afirma-de-sanctis.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/899295-sistema-criminal-trata-diferente-ricos-e-pobres-afirma-de-sanctis.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/899551-mantega-admite-que-alta-no-preco-dos-alimentos-surpreendeu.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/899551-mantega-admite-que-alta-no-preco-dos-alimentos-surpreendeu.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/899539-marco-maia-e-romario-vao-a-espanha-e-devem-assistir-jogo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/899539-marco-maia-e-romario-vao-a-espanha-e-devem-assistir-jogo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/899501-senado-substituira-frota-de-carros-oficiais-e-celulares-de-parlamentares.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/
http://www1.folha.uol.com.br/bichos/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/tvcelebridades/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/
http://www1.folha.uol.com.br/comida/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/
http://www1.folha.uol.com.br/saber/
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/urania/
http://folhainvest.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/indicadores/
http://guia.folha.com.br/
http://email.folha.uol.com.br/
http://atendefolha.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/erramos/
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/?gid=FOL
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://tempo.folha.com.br/
http://tempo.folha.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo
http://tempo.folha.com.br/rj/rio_de_janeiro
http://www1.folha.uol.com.br/radio/
http://fotografia.folha.com.br/galerias/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://tools.folha.com.br/send?site=emcimadahora&url=referrer
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=referrer
http://twitter.com/home?status=Folha.com%20http://www.folha.uol.com.br%20%23folha
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.folha.uol.com.br
http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&tt=Folha%20&du=http://www.folha.uol.com.br
javascript:void(0)
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=16&grp=src:13;chn:24;creative:barrafolha&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://www.uolhost.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=5&grp=src:13;chn:103;creative:link_voip;pos:barra&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&redir=http://voip.uol.com.br/
http://www.bol.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=http://www.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/


Folha.com - Poder - Comissão do Senado aprova cota de 50% para mulheres em lista - 07/04/2011

http://www1.folha.uol.com.br/poder/899625-comissao-do-senado-aprova-cota-de-50-para-mulheres-em-lista.shtml[07/04/2011 17:33:40]

já não está satisfazendo, elas querem mais cota", disse Itamar.

Requião disse que a implantação de cotas já restringe a participação feminina na
política, o que por si só é um modelo de discriminação.

"Por que as mulheres não podem ultrapassar 50% das vagas? Me coloco radicalmente
contra a demagogia das cotas."

REFERENDO

Além das cotas, a comissão aprovou a realização de referendo (consulta popular) para
questionar a população sobre o sistema eleitoral de listas fechadas aprovado pelos
senadores.

Se o plenário do Senado e a Câmara mantiverem o referendo, ele será realizado depois
da conclusão da votação da reforma política no Congresso para que a população dê o
aval para o novo sistema.

"Eu sou contra consultas populares, mas no caso do sistema eleitoral eu defendo porque
até os especialistas têm dificuldades em explicar como é o seu funcionamento", disse o
senador Demóstenes Torres (DEM-GO).

Em quase um mês de trabalhos, a comissão aprovou 13 pontos que modificam o
sistema político brasileiro.

As propostas serão encaminhadas na semana que vem para o presidente do Senado,
José Sarney (PMDB-AP).

Em seguida, seguem para análise da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e dos
plenários do Senado e da Câmara --que paralelamente também discute outra proposta
de reforma política para o país.
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