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Senadores aprovam regras mais favoráveis para propostas de iniciativa popular

 

Vanessa lembra que 52% do eleitorado

brasileiro é de mulheres Foto: Waldemir

Barreto

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) defendeu em pronunciamento ontem a promoção de

campanha de esclarecimento sobre a importância da participação feminina na política.

Ela explicou que, de acordo com a minirreforma eleitoral, aprovada no final do ano passado

pelo Senado, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promover campanhas com essa

finalidade seis meses antes das próximas eleições.

Vanessa contou que um grupo de deputadas e senadoras procurou o presidente do TSE,

ministro Marco Aurélio. E, segundo a senadora, ele foi receptivo à ideia.

A aprovação da emenda e o apoio do TSE são desdobramentos da campanha Mulher, Tome

Partido, iniciativa conjunta da Câmara e do Senado.

Jornal do Senado

(Reprodução autor izada mediante c itação do Jornal do Senado)
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