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RESUMO

Pretende este estudo traçar uma radiografia da atuação da bancada feminina na 50ª 

Legislatura (1995-1999), período altamente caracterizado pela conquista das cotas e 

avanços  na  legislação.  Apresenta-se  um  levantamento  numérico  das  iniciativas  de 

projetos de iniciativa das 42 deputadas federais que formavam, à época, a bancada 

feminina  na  Câmara dos  Deputados  e,  ainda,  traz-se  uma pesquisa  sobre  a  atual 

ocupação das parlamentares daquele período.

Palavras-chaves: Participação feminina no Parlamento. Câmara dos Deputados. Voto 

feminino. 
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Introdução

A igualdade entre homens e mulheres no acesso ao poder foi inserida, 

definitivamente,  na  pauta  das  discussões  nacionais  a  partir  da  década  de  90.  Pode-se 

considerar como marco inicial a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, que ocorreu em 

setembro de 1995 em Beijing, na China, uma vez que as experiências bem-sucedidas de 

outros países, apresentadas no referido Encontro, teriam influenciado a bancada feminina 

no Congresso a atuar em favor da igualdade de gêneros no poder1.

A partir de então, as parlamentares passaram a defender a inclusão, na 

legislação  eleitoral  brasileira,  de  um artigo  estabelecendo  uma cota  das  vagas  de  cada 

partido ou coligação para as candidaturas de mulheres. Em 29 de setembro de 1995, foi 

aprovada  a  Lei  n.º  9.100,  que  estabeleceu  as  normas  para  a  realização  das  eleições 

municipais do ano seguinte e que definiu uma cota mínima de 20% para as mulheres. 

Nesse ano, 1995,  iniciava-se a 50ª Legislatura2 no Congresso (1995 a 

1999), período tomado como objeto da pesquisa apresentada neste trabalho. Pretende-se, 

tendo como base a atuação feminina na Câmara dos Deputados na legislatura mencionada, 

analisar iniciativas legislativas que tenham resultado em benefícios para as brasileiras.  

Optou-se  por  analisar  a  50ª  Legislatura  por  ter,  nesse  período,  sido 

aprovada a política de cotas, mais tarde ampliada pela Lei n.º 9.504, de 1997, que estendeu 

a medida para os demais cargos eleitos por voto proporcional - Câmara dos Deputados, 

Assembléias Legislativas Estaduais e Câmara Distrital. Essa Lei também alterou o texto do 

artigo, garantindo não mais uma cota mínima para as mulheres, mas uma cota mínima de 

30% e uma cota máxima de 70%, para qualquer um dos sexos. 

Posto  isso,  pretende-se  investigar  se  a  50ª  Legislatura,  altamente 

caracterizada pela conquista das cotas, abriga, também, avanços na legislação atinente à 

mulher.  Para  traçar  essa  radiografia,  apresentar-se-á  um  levantamento  numérico  das 

iniciativas de projetos apresentados pelas 42 deputadas federais que formavam, à época, a 

bancada feminina na Câmara dos Deputados.

1 Várias publicações fazem referência a essa afirmação, como o Relatório Azul, da Assembélia Legislativa do 
Rio Grande do Sul, disponível em http://www.al.rs.gov.br/Download/RelAzul/relatorioazul-96.pdf. Acesso 
em 18 abr. 2007.
2 Corresponde ao período de quatro anos do mandato parlamentar. 
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Esse levantamento deverá permitir  uma análise da atuação parlamentar 

feminina,  de  modo  a  demonstrar  se  a  participação  da  mulher  na  política  foi  ou  não 

fundamental para a ampliação dos direitos femininos no Brasil.

Convém ressaltar a inserção de um capítulo o qual remeterá à histórica 

conquista do voto feminino no Brasil e, ainda, um estudo sobre o que fazem, atualmente, as 

parlamentares que compuseram a 50ª legislatura. Com as que ainda permanecem, pretende-

se, por meio da aplicação de um questionário, comparar aquele período com o atual na 

visão das deputadas que estiveram no Parlamento no período de 1995 a 1999.
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1. O voto feminino no Brasil

A história da participação da mulher no parlamento brasileiro remete à 

conquista do direito ao voto, assegurado em 1932. Segundo Fanny Tabak (1989, p. 37), as 

primeiras manifestações em prol do direito à participação política da mulher se deram na 

Constituinte Republicana de 1890. 

Entretanto, acrescenta a estudiosa, a primeira Constituição da República 

não se  referiu  expressamente  à  mulher,  atendo-se  a  ditar,  em seu artigo 70,  que:  “São 

eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei”. Observe-se que 

nem é negado nem facultado o direito de voto à mulher.

Posteriormente,  a  8  de  julho  de  1921,  foi  aprovado,  em  primeira 

discussão, projeto apresentado em 1919 pelo Senador paraense Justo Chermont. O projeto 

tratava da capacidade eleitoral da mulher maior de 21 anos, no entanto, apesar de aprovado, 

o projeto não foi convertido em lei. A respeito da luta pelo voto feminino, relata Tabak: 
As mulheres,  agrupadas  na  Aliança Internacional  de Mulheres,  abraçaram 
aquela causa com ardor, tendo à frente Berta Lutz. (...) Durante mais de uma 
década, realizaram as mulheres brasileiras a campanha pelo direito de voto 
(...) Escreviam, faziam conferências, entrevistam juristas. Conseguiam, assim, 
empolgar parte da opinião pública a seu favor. (TABAK, Op. Cit., p. 38-39):

Importante  registrar  a  tramitação  de  um  projeto  de  reforma  da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, que pretendia aprovar uma emenda que concedia 

às mulheres o direito ao sufrágio nas eleições estaduais. Também no Rio Grande do Norte, 

Juvenal Lamartine elegeu-se com uma campanha em favor da mulher. (idem)

Nas Disposições Gerais da Lei Eleitoral do Rio Grande do Norte, o artigo 

77 determinava: “No Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados, sem distinção de 

sexo, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei”. (ibidem)

Finalmente, em 1932, por meio do Decreto nº. 21.076, de 24 de fevereiro, 

que instituía o Código Eleitoral Brasileiro, a mulher conquistava, definitivamente,  o seu 

direito ao sufrágio. Em seu artigo 2º, o Código  estabelecia que era eleitor o cidadão maior 

de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma do referido Código. 
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Observa  o  pesquisador  Antônio  Sérgio  Ribeiro3 (2005)  que  não havia 

obrigatoriedade do voto feminino, baseado no artigo 121 das disposições transitórias, o qual 

determinava que “homens com mais de 60 anos e as mulheres em qualquer idade podiam 

isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral”.

 Escreve Ribeiro (idem) que o então Presidente da República,  Getúlio 

Vargas, recebe, em 30 de junho de 1932, uma comissão de mulheres que apresenta um 

documento com mais de 5.000 assinaturas,  reivindicando a indicação da líder feminista 

Bertha Lutz como uma das integrantes da comissão de elaboração do anteprojeto da nova 

Constituição Federal. 
Pouco  mais  de  uma  semana,  porém,  irrompe  em São  Paulo  a  Revolução 
Constitucionalista  e todas as  atenções são dirigidas ao conflito.  Em 27 de 
outubro de 1932, três semanas após o fim das hostilidades, a Comissão do 
anteprojeto,  composta  por  23  componentes  seria  nomeada  por  Getúlio 
Vargas, que cumpria assim sua promessa, nomeando não só Bertha Lutz, mas 
também Nathércia da Cunha Silveira. (RIBEIRO, 2005)

O pesquisador informa, ainda, que o alistamento eleitoral de mulheres não 

correspondeu ao esperado em alguns Estados. Registra, entretanto, um  exemplo que ele 

classificou como “dignificantes”:  uma moradora de  Itabira,  em Minas  Gerais,  chamada 

Virgínia Augusta de Andrade Lage, com 99 anos, apesar da avançada idade, fez questão em 

se inscrever para votar.

Ressalte-se que, ainda que o movimento pelo voto feminino não tenha 

contado com o envolvimento da massa, um grupo de brasileiras marcou a história da luta 

pelos direitos femininos no campo da política.  Destaquem-se a  médica  paulista Carlota 

Pereira de Queiroz e a zoóloga e advogada Bertha Lutz.

Empossada a 15 de novembro de 1933, Carlota Queiroz foi a primeira 

deputada brasileira, (TABAK, Op. Cit., p. 41), a qual seria reeleita em 1934. Na área de 

educação, a deputada propôs emenda salientando os conselhos autônomos de Educação, 

ensino  da  língua  pátria  nas  escolas  primárias  e  secundárias,  acesso  gratuito  à  material 

escolar  pelos  pobres,  ensino obrigatório  de cultura  física e  trabalho manual  nos  cursos 

secundários, dentre outras propostas em diversas áreas.

3 Artigo A Mulher e o Voto. 23 fev. 2005. Disponível em <www.al.sp.gov.br/eleicao/mulher voto.htm>. 
Acesso em 18 abr. 2007.
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Fanny  Tabak  (idem,  p.  43)  avalia  que,  por  meio  das  emendas  que 

defendia, Carlota Queiroz buscava a redução das diferenças regionais. Para a parlamentar, a 

Educação poderia ser o meio de corrigir os abismos sociais, característicos de países tão 

vasto como o Brasil. Também importa mencionar que Carlota Queiroz defendia, em seus 

pronunciamentos, o combate aos preconceitos relativos à mulher, deixando visível sua luta 

por uma sociedade igualitária. Seu mandato terminara em 1937, com o Estado Novo.

A segunda mulher a se tornar deputada federal foi Bertha Lutz, que, eleita 

suplente, assumiria a cadeira na Câmara dos Deputados em 28 de julho de 1936, na vaga 

deixada pelo deputado Cândido Pessoa,  que falecera.  Ela exerceu o mandato até 10 de 

novembro de 1937, quando o Congresso foi fechado por Getúlio Vargas e estabelecido o 

Estado Novo. 

Bertha Lutz é reconhecida como pioneira na busca dos direitos femininos 

e como a maior líder na luta pelos direitos políticos das brasileiras. Ela criou, junto com 

outras mulheres, em 1919, a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, mais tarde 

transformada na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF)4. 

Sua atuação no Parlamento baseou-se no programa da FBPF, que visava a 

promoção da educação da mulher, a proteção das mães e da infância, e, ainda, obtenção de 

garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino, dentre outras. 

Bertha Lutz notabilizou-se pela apresentação do Estatuto da Mulher, que 

estabelecia a licença de 3 meses para a gestante na época do parto e em caso de aborto 

terapêutico e acidental. (Tabak, Op. Cit., p. 44-45)

Esse breve relato a respeito do voto feminino no Brasil  apenas ilustra 

parte  da luta das brasileiras  em busca de um espaço justo na sociedade,  uma vez que, 

passados 75 anos dessa conquista, percebe-se que, por si só, o sufrágio não assegurou a 

promoção da igualdade entre homens e mulheres, tão almejada pelas pioneiras citadas e por 

tantas outras, lutadoras anônimas.

4 Ver http://www.senado.gov.br/anodamulher/bertha/bertha.asp.

1



2. Considerações acerca do Processo Legislativo

Neste  estudo,  serão  apresentados  os  projetos  de  lei  de  iniciativa  da 

bancada  feminina  na  Câmara  dos  Deputados  durante  a  50ª  Legislatura.  Dessa  forma, 

convém explicar os termos utilizados antes de se adentrar na análise propriamente dita, a 

fim de estabelecer uma melhor compreensão por parte do leitor.

As normas que disciplinam o processo legislativo estão postas nos artigos 

59 e seguintes da Constituição Federal, nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados 

e  do  Senado  Federal  e  no  Regimento  Comum  do  Congresso  Nacional.  O  processo 

legislativo tem por objeto a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, 

leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.

Na lição de José Afonso da Silva (1993, p. 458), o processo legislativo é 

um complexo de atos preordenados que objetivam a criação de normas de Direito. Esses 

atos compreendem iniciativa legislativa, emendas, votação, sanção e veto, promulgação e 

publicação. 

Escreve  o  professor  Gesiel  de  Souza  Rodrigues5 que  “o  processo  de 

produção legiferante exige estrita observância das regras constitucionais,  porquanto, são 

requisitos essenciais indispensáveis, sendo que seu descuramento macula de vício formal a 

norma jurídica editada”. 

2.1 Proposições – conceito, iniciativa e tipos

Entende-se por proposição toda matéria sujeita à deliberação da Câmara 

dos Deputados, segundo o manual eletrônico de Processo Legislativo disponível no portal 

da Instituição6. 

As proposições são apresentadas no Plenário, nas Comissões ou na Mesa 

Diretora,  segundo  determina  o  artigo  101  do  Regimento  Interno  da  Casa.  Quanto  à 

iniciativa, a apresentação de projetos de lei complementar e ordinária pode ser feita por 

5 Artigo Pertinência temática no processo legislativo. Disponível 
em:<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=377> Acesso em: 25 abr. 2007. 

6 Ver http://www.camara.gov.br/internet/Processo/processoLegislativo.pdf. Acesso em: 25 abr. 2007. 
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qualquer membro ou Comissão da Câmara,  do Senado ou do Congresso Nacional,  pelo 

Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Procurador-

Geral da República, e cidadãos, na forma e casos previstos na Constituição.

Propostas de emenda à Constituição (PEC) podem ser de iniciativa de um 

terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, do Presidente da República ou de 

mais  da  metade  das  Assembléias  Legislativas,  manifestando-se  cada  uma  delas,  pela 

maioria absoluta de seus membros.

Projeto, indicação, requerimento, emenda, parecer, proposta de emenda à 

Constituição, parecer e proposta de fiscalização e controle e recurso são proposições. 

Como o objetivo deste trabalho é ater-se, especificamente, à análise dos 

projetos  apresentados  pelas  deputadas  em  exercício  na  50ª  Legislatura,  considera-se 

essencial esclarecer acerca desse tipo de proposição.

2.2 Projeto

A Câmara exerce a sua função legislativa por intermédio de projeto de lei 

ordinária ou complementar, de decreto legislativo ou de resolução, e de proposta de emenda 

à Constituição. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, REGIMENTO INTERNO. Art. 109, p. 

55)

O projeto  de  lei  objetiva  regular  as  matérias  de  competência  do  Poder 

Legislativo, vinculado à sanção do Presidente da República; o projeto de decreto legislativo 

visa  a  regular  as  matérias  de  exclusiva  competência  do  Poder  Legislativo,  sem  a 

necessidade de sanção do Presidente da República; o projeto de resolução, cuja eficácia é a 

de lei ordinária, tem como objetivo regular matérias da competência privativa da Câmara 

dos Deputados,  de caráter  político,  processual,  legislativo ou administrativo,  ou quando 

deva a Casa pronunciar-se sobre assuntos constantes do art. 109, III, do Regimento Interno, 

sem a sanção presidencial.

3. Câmara dos Deputados: desenho da bancada feminina na 50ª Legislatura
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Embora não seja o foco deste trabalho a análise de outras legislaturas, faz-

se pertinente oferecer dados da evolução numérica da bancada feminina na Câmara dos 

Deputados desde a legislatura objeto de estudo desta monografia.

Segundo pesquisa efetuada no portal da Instituição, para a 51ª legislatura 

foram eleitas 39 mulheres, para a 52ª foram escolhidas 52 e, a atual, 53ª legislatura, registra 

46 deputadas na bancada feminina. 

É possível  afirmar,  assim, que a participação feminina  na Câmara dos 

Deputados se mantém estável, entretanto, bastante tímida ao se considerar que a Casa é 

composta  por  513  parlamentares  e,  ainda,  ao  se  levar  em  conta  que  as  mulheres 

representam a maior parte do eleitorado brasileiro apto a votar nas últimas eleições, de 

2006. 

De acordo com o Tribunal  Superior  Eleitoral  (TSE)7,  dos 125.913.479 

eleitores, as mulheres chegam a 64.882.283, o que representa 51,53%. Os homens somam 

60.853.563 eleitores, equivalente a 48,33% do eleitorado. 

A 50ª legislatura teve início em 1º de fevereiro de 1995, quando foram 

empossados os 513 parlamentares eleitos em outubro do ano anterior. Segundo dados do 

Tribunal Superior Eleitoral,  candidataram-se a um cargo na Câmara dos Deputados 185 

mulheres e 2.822 homens, ou seja, do total de 3.008 candidatos em todo o País, apenas 

6,15% eram do sexo feminino, conforme disposto abaixo:

Cargo eletivo Mulheres Homens Total
Deputado (a) Federal 185 2.822 3.008

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Atualizado em 1º/05/1999

Do  total  de  185  mulheres  que  se  candidataram  para  uma  cadeira  na 

Câmara  dos  Deputados,  37  foram  eleitas.  Entretanto,  a  bancada  feminina  encerrou  a 

legislatura com um total de 42 parlamentares, uma vez que foram feitas movimentações 

durante o período.

Embora houvesse sido registrada a modificação na bancada feminina no 

curso da legislatura, fez-se um levantamento sobre o perfil profissional das parlamentares. 

Detectou-se que grande parte das deputadas declarou mais de uma atividade profissional e, 

7 Disponível em h<tp://www.tre-ms.gov.br/noticias/noticia1010.html>. Acesso em: 4 jun. 2007.
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em conseqüência disso, não foi possível desenhar uma tabela exata que refletisse a origem 

profissional das parlamentares. Abaixo, segue a relação das profissões mencionadas, pela 

ordem em que mais ocorreram:

1) Professora – 17

2) Advogada – 7

3) Jornalista/radialista –  4 

4) Pedagoga  –  4

5) Servidora pública –  4

6) Bacharela em Direito – 3 

7) Economista – 3

8) Empresária – 3

9) Médica – 3

10) Socióloga – 3 

11) Assistente social – 2 

12) Economista – 2

13) Enfermeira – 2

14) Psicóloga – 2

15) Bancária – 1 

16) Arquiteta – 1 

17) Atriz – 1

18) Comerciária – 1

19) Estudante universitária – 1

20) Pesquisadora – 1

21) Relações públicas – 1

22) Pecuarista – 1

23) Produtora cultural – 1 

24) Técnica em assuntos educacionais – 1

25) Não declarou – 1 

A leitura do perfil  profissão permite inferir  que quase a totalidade das 

deputadas dessa legislatura localiza-se entre nível educacional médio e superior. Apenas 
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uma das parlamentares pesquisadas - Odaísa Fernandes – não declarou sua profissão. Uma 

delas,  deputada  Vanessa  Felippe  (PFL/RJ),  informou  ser  estudante  universitária,  sem 

mencionar, entretanto, o curso que freqüentava.

A  pesquisa  detectou  23  profissões  declaradas  pelas  parlamentares 

investigadas. A maior parte aparece ligada à área educacional: 17 professoras. Não se pode 

somar esse grupo às que declararam ser pedagogas (4) e à pesquisadora (1) para formar um 

universo com maior número de deputadas (indivíduos) oriundas do setor educacional, uma 

vez que,  conforme mencionado anteriormente,  diversas deputadas citaram mais de uma 

profissão,  tendo  ocorrida  a  menção  “professora  e  pedagoga”  e,  ainda,  “professora  e 

pesquisadora”. É incontestável, entretanto, que a maior parte da bancada feminina ligava-se 

à Educação. 

No que se refere à área do Direito, segundo maior grupo da bancada, pode 

se fazer um desenho mais exato, uma vez que sete deputadas se disseram advogadas e três 

afirmaram ser “bacharelas em Direito”, o que permite deduzir que não praticam a profissão 

e, por isso, não se apresentaram como advogadas. Com base nessa leitura,  pode-se afirmar 

que 10 parlamentares relacionavam-se à área jurídica. 

No  próximo  capítulo,  que  analisará  os  projetos  apresentados  pelas 

parlamentares, poder-se-á detectar se as mesmas militaram em favor de suas áreas ou as 

atuações foram pulverizadas em outras direções e, ainda, se os projetos voltaram-se para o 

interesse do universo feminino.
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4.  Projetos de Lei apresentados pela bancada feminina (1995-1999)

Segundo  pesquisa  da  Secretaria-Geral  da  Mesa  da  Câmara  dos 

Deputados, 4.902 projetos de lei (PL) tramitaram nos quatro anos da 50ª legislatura na 

Casa.  Desse total, 300 foram apresentados pela bancada feminina. 

Nem todos os assuntos dos projetos de lei tinham como objeto o interesse 

unicamente  feminino;  essa  avaliação permitiu  a  elaboração de um quadro,  para melhor 

visualização da atuação feminina no que tange à apresentação de projetos. Do total de PLs 

apresentados, 34 se relacionavam aos direitos da mulher, pouco mais 10%.

Nesse contexto, interessa a este trabalho apresentar as matérias que foram 

aprovadas. Três projetos de lei originárias da bancada feminina na 50ª legislatura foram 

aprovados, os quais serão descritos a seguir. 

4.1 Projeto de autoria da deputada Fátima Pelaes: licença-maternidade à adotante

O projeto da deputada Fátima Pelaes foi apresentado em 9 de abril de 

1996 e foi transformado em norma jurídica em 15 de abril de 2002, na Lei 10.421/02. Note-

se que o referido projeto passou de uma legislatura à outra para ser aprovado, sendo, na 

verdade, aprovou-se o substitutivo ao PL, da deputada Jandira Feghali. 

Apesar disso, para este trabalho, o registro de iniciativa é válido, por ser o 

projeto da deputada Fátima Pelaes detonador das discussões para a conquista do benefício. 

Segue,  abaixo,  a  ementa  do  projeto.  (  Disponível  em 

<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Lista.asp?Pagina=3&Relator=520210&Limite=N&Matricula=40l>. 

Acesso em: 03 mai. 2007.):

Ementa:  Dá  nova  redação  ao  artigo  392  da  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. NOVA 
EMENTA DO SUBSTITUTIVO: Estende à mãe adotiva o direito à licença-
maternidade e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
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O Plenário da Câmara aprovou o substitutivo da deputada Jandira Feghali 

(PCdoB-RJ),  segundo  o  qual  toda  mulher  que  contribua  com  a  previdência  e  adote 

legalmente uma criança de zero a oito anos de idade tem direito aos mesmos direitos da 

mãe biológica. 

Foram seis anos de espera das mães adotivas pelo direito ao recebimento 

de salário-maternidade e um período de licença, variável de acordo com a idade da criança. 

Entretanto, a lei foi sancionada com dois vetos. O primeiro deles referia-

se ao que permitia que o empregador mudasse a função da beneficiária durante o período de 

licença,  tirando-lhe  gratificações,  por  exemplo.  O  outro  punia  os  empregadores  que 

impedissem o gozo da licença com multa de até cinco salários pagos à empregada. 

4.2  Projeto  de  autoria  da  deputada  Maria  Elvira  beneficia  mulheres  vítimas  de 

câncer

A deputada Maria Elvira apresentou o PL que beneficia vítimas de câncer 

de mama em 23 de outubro de 1997. O projeto foi transformado em norma jurídica em 6 de 

maio de 1999, por meio da Lei 9797/99. A seguir, a ementa do projeto.   (Disponível em < 

http://intranet2.camara.gov.br/internet/deputados/index.html/loadFrame.html>. Acesso em: 03 mai. 2007.):

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da 
mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde- SUS- 
nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.

Há que se observar que o referido projeto, embora tenha sido apresentado 

na 50ª legislatura, foi aprovado e transformado em norma jurídica apenas em 1999, quando 

já  se  iniciara  a  legislatura  subseqüente.  Como  sói  ocorrer  com  as  proposições  cuja 

tramitação não é  concluída ao final  de cada legislatura,  o PL fora arquivado,  porém, a 

autora requereu o desarquivamento do mesmo.

A partir da aprovação de requerimento dos líderes partidários deputados 

Geddel Vieira Lima (PMDB), Luiza Erundina (Bloco PSB-PCdoB), Miro Teixeira (PDT), 

Walter  Pinheiro  (PT),  Odelmo  Leão  (PPB),  e,  ainda,  de  deputados  em  apoiamento 
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Pauderney Avelino e Antonio Carlos Pannunzio, o projeto passou a tramitar em regime de 

urgência. 

O PL da deputada Maria Elvira, objeto de intensos debates em plenário, 

recebeu emendas posteriormente retiradas e, finalmente, foi aprovado em 11 de março de 

1999. Destaque-se um discurso feito pelo então deputado Saulo Pedrosa (PSDB/BA), que 

dois dias antes havia se pronunciado contra o projeto. Ao encaminhar favoravelmente à 

matéria, o parlamentar anotou: 
(...)  Não  estávamos  contra  coisíssima  alguma,  mas  apenas  fazendo 
comentário  no  sentido  de  melhorá-lo,  acrescentando  uma  emenda  para 
universalizar  o atendimento nas patologias de deformação de mama,  tanto 
patologias  de  câncer,  como  de  neoplasias  benignas,  abcessos,  doenças 
infecto-contagiosas  ou  infecciosas,  queimaduras  e  acidentes  em  geral. 
(DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1999, p. 56)

O então deputado Saulo Pedrosa esclareceu que a emenda fora retirada 

em função de entendimento com o Ministério da Saúde, que alegara desconhecer o impacto 

financeiro a ser provocado pela medida. Argumentando a favor da proposta, disse:
(...) Na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, esse é 
realmente  um projeto  importante  e  vem trazer  benefícios  incalculáveis  às 
mulheres mutiladas (...) Estamos falando a favor do projeto, para que todas as 
mulheres brasileiras, de poder aquisitivo maior, menor ou sem nenhum poder 
aquisitivo, possam ter acesso a essa conquista médica via SUS (...) (idem)

4.3 Projeto da deputada Raquel Capiberibe permite à mulher direito de queixa

A deputada Raquel Capiberibe foi uma das mulheres mais atuantes da 50ª 

legislatura, quando considerado o número de iniciativas de projetos de lei. Dos cinco PLs 

que ela apresentou no período, os cinco se voltaram para os direitos da mulher. Transcreve-

se,  abaixo,  a  ementa  do  PL  de  sua  autoria,  apresentado  em  28  de  março  de  1995, 

transformado  em  norma  jurídica,  na  Lei  9520/97. 
(http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=173695.):

Ementa: Dispõe sobre o exercício do direito de queixa pela mulher.
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Essa lei alterou o Código de Processo Penal Brasileiro, no que se refere 

ao  exercício  do  direito  de  queixa  pela  mulher,  permitindo  que  ela  exerça  tal  direito 

independente  de  consentimento  do  marido.  O  projeto  tramitou  sem  polêmicas,  não 

recebendo emendas.  Até então,  o  Código de  Processo  Penal  condicionava  o  direito  de 

queixa da mulher casada à  autorização do marido,  salvo quando a  queixa  era contra o 

próprio, ou se deste estivesse separada.

Surpreende  o  pequeno  número  de  projetos  de  lei  de  autoria  feminina 

aprovados no período, porém, não se deixa de reconhecer significativo avanço trazido às 

mulheres a partir dessas iniciativas. 

Para melhor entendimento segue um quadro demonstrativo dos Projetos 

de Lei apresentados pela bancada feminina na 50ª Legislatura:
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Tabela 1 - Quadro demonstrativo dos Projetos de Lei apresentados
 pela bancada feminina na 50ª Legislatura

Deputada/Partido PL apresentados 
(1995/1999)

Interesse 
feminino 

ADELAIDE NERI - PMDB/AC 00 00
ALCIONE ATHAYDE - PP/RJ  04 01
ALZIRA EWERTON - PSDB/AM 05 00
ANA CATARINA - /RN 00 00
ANA JÚLIA - PT/PA 10 00
CECI CUNHA - PSDB/AL 00 00
CÉLIA MENDES - PPB/AC 02 00
CIDINHA CAMPOS - PDT/RJ 02 00
DALILA FIGUEIREDO - PSDB/SP 37 01
DOLORES NUNES - /TO 02 00
ELCIONE BARBALHO - PMDB/PA 01 00
ESTHER GROSSI - /RS 05 01
ETEVALDA GRASSI - PMDB/ES 00 00
FÁTIMA PELAES - PMDB/AP 10 04
JANDIRA FEGHALI - /RJ 06 01
JOANA D'ARC - PT/MG 07 00
LAURA CARNEIRO - /RJ 14 00
LÍDIA QUINAN - /GO 07 00
MARCIA CIBILIS VIANA - PDT/RJ 01 01
MÁRCIA MARINHO - PSDB/MA 00 00
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES - PT/RJ 00 00
MARIA ELVIRA - /MG 20 03
MARIA LAURA - PT/DF 07 00
MARIA VALADÃO - PTB/GO 12 01
MARILU GUIMARÃES - PFL/MS 03 00
MARINHA RAUPP - /RO 05 02
MARISA SERRANO - /MS 10 00
MARTA SUPLICY - PT/SP 20 02
NAIR XAVIER LOBO - /GO 00 00
ODAISA FERNANDES - PSDB/RO 00 00
RAQUEL CAPIBERIBE - PSB/AP 09 05
REGINA LINO - PMDB/AC 02 00
RITA CAMATA - /ES 34 05
SANDRA STARLING - PT/MG 07 00
SIMARA ELLERY - PMDB/BA 00 00
SOCORRO GOMES - /PA 07 00
TELMA DE SOUZA - /SP 07 02
TETÉ BEZERRA - /MT 04 00
VANESSA FELIPPE - PFL/RJ 23 03
YEDA CRUSIUS - /RS 02 01
ZILA BEZERRA - /AC 01 00
 ZULAIÊ COBRA - /SP 14 01
TOTAL 300 34
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5. O que fazem atualmente as parlamentares da 50ª legislatura?

Responder a esta pergunta torna-se pertinente, uma vez que este estudo se 

propõe  a  um resgate  da  história  do  parlamento.  Considerou-se  importante  localizar  as 

parlamentares que exerceram mandato na 50ª legislatura, de modo a detectar o que fazem 

essas mulheres atualmente. 

A internet mostrou  ser a ferramenta mais eficiente para esse trabalho. 

Foram utilizadas as ferramentas de busca Google, Cadê, Alta Vista e, ainda, sites de jornais 

eletrônicos  e  o  portal  da  Câmara  dos  Deputados.  O estudo concluiu  que,  dentre  as  42 

deputadas pesquisadas, quatro ainda são deputadas federais. Elcione Barbalho – pelo Pará; 

Fátima Pelaes, pelo Amapá; Marinha Raupp, por Rondônia; e Rita Camata, pelo Espírito 

Santo. 

Ressalte-se que ainda ocupam cargos eletivos a ex-deputada e até então 

senadora Ana Júlia Careppa, que se elegeu em 2006 a primeira mulher a governar o estado 

do  Pará;  Cidinha  Campos,  como  deputada  estadual  no  Rio  de  Janeiro  pelo  segundo 

mandato consecutivo; Marisa Serrano, senadora por Mato Grosso do Sul até 2015; Yeda 

Crusius, atual governadora do Rio Grande do Sul; e Zila Bezerra, prefeita de Cruzeiro do 

Sul, no Acre.

Algumas exerceram apenas um mandato.  A deputada Ceci Cunha, que 

havia sido reeleita para a legislatura subsequente à pesquisada, foi  assassinada antes de 

tomar posse. A pesquisa localizou diversas referências a nomes de ruas parques e centros 

de saúde com o nome da ex-parlamentar, como forma de homenagem. 

A ex-deputada Dalila Figueiredo foi deputada federal por apenas um ano 

e três meses da 50ª legislatura e, mesmo bastante atuante em defesa das chamadas minorias 

(preside a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude), não 

conseguiu se eleger para outras funções políticas, embora tivesse se candidato a vereadora e 

deputada estadual. 

Márcia  Marinho,  deputada  apenas  na  50ª  legislatura,  foi  prefeita  de 

Caxias, no Maranhão, entre 2001 e 2004, entretanto, não foram encontradas informações 

que remetam a sua atual ocupação. 
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Também Maria da Conceição Tavares ocupou uma cadeira na Câmara 

dos Deputados por apenas uma legislatura. Contudo, a ex-parlamentar é uma referência no 

que se refere à economia, sendo entrevistada por jornais de circulação nacional. 

Outras parlamentares que passaram por um único período na Câmara dos 

Deputados – a 50ª legislatura – foram: Alzira Ewerton (AM), Marta Suplicy (SP); Raquel 

Capiberibe, atual Conselheira do Tribunal de Contas do Amapá; Regina  Lino (AC), Simara 

Ellery (BA) e Vanessa Felippe (RJ). 

Esta última, eleita deputada federal em 1994, foi a única mulher a ocupar 

vaga na Mesa Diretora  da Câmara,  como suplente e  destacou-se à  época como a mais 

jovem deputada federal eleita no País, então com 22 anos. Candidatou-se em 2002, mas não 

foi  eleita;  entretanto,  localizou-se,  nos registros da Câmara,  que,  à época de sua posse, 

Vanessa Felippe declarou ser estudante universitária. Nos registros do TSE quando de sua 

candidatura em 2002, a ex-parlamentar declarou possuir o Ensino Superior incompleto; ou 

seja, não foi possível detectar, sequer, sua área ação atual. 

Também  foram  encontradas  escassas  informações  relacionadas  à 

Adelaide  Neri  (AC),  Alcione  Athayde  (RJ),  Ana  Catarina  (RN),  Célia  Mendes  (AC) 

Etevalda Grassi de Menezes (ES), Joana Dar’c (MG), Marcia Cibilis (RJ), Márcia Marinho, 

Nair Xavier Lobo, Odaísa Fernandes (RO), Simara Ellery, (BA).

Aparecem  ligadas  ao  Executivo  as  ex-deputadas  Jandira  Feghali, 

Secretária de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do município de Niterói (RJ); Lídia 

Quinan, superintendente de Assistência Social e do Idoso da Secretaria de Cidadania do 

Estado de Goiás; Maria Laura, Gerente de Projetos na Subsecretaria de Monitoramento e 

Ações Temáticas da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e Marta Suplicy, 

Ministra do Turismo.

Importa  ressaltar  que  nove  parlamentares  são  lembradas  por 

envolvimento em denúncias de má conduta. São elas: 

 a)  Adelaide  Neri  (AC),  que  exerceu,  como  suplente,  o  mandato  de 

deputada federal por apenas três meses. O deputado federal Chicão Brígido (PMDB-AC), 

licenciado  do  cargo,  estaria  cobrando  de  Adelaide  Neri  uma  parte  do  salário  dos 

funcionários do gabinete parlamentar em Brasília. A Mesa da Câmara iniciou processo de 

cassação dos mandatos dos referidos deputados e a Comissão de Constituição e Justiça da 
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Câmara cassou a qualificação de suplente de Adelaide Neri. Também consta do noticiário 

eletrônico que a ex-parlamentar teria se recusado “devolver o apartamento funcional que 

ocupava, além de não pagar as contas de telefone e condomínio. A Câmara está cobrando 

na justiça federal um débito que em 1998 já somava mais de R$ 153 mil. O juiz mandou 

penhorar os bens dela”. 

b) Laura Carneiro (RJ), acusada, em 2006, de envolvimento na chamada 

“máfia das ambulâncias” pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) conhecida 

como  CPI  das  Sanguessugas,  foi  absolvida  pelo  Conselho  de  Ética  da  Câmara  dos 

Deputados  absolveu,  por  unanimidade,  a  então  deputada  Laura  Carneiro.  Candidata  à 

reeleição em 2006, não foi eleita. 

c) Lídia Quinan (GO), também suspeita de envolvimento com a “máfia 

das  ambulâncias”,  baseado  num suposto  documento  que  Controladoria-Geral  da  União 

(CGU) apresentou à CPMI das Sanguessugas, em 2006. Não foram localizadas informações 

sobre o andamento das investigações a respeito da denúncia. 

d) Marcia Cibilis (RJ), acusada de crime eleitoral no início do mandato 

em 1995,  o  TRE do Rio  de  Janeiro  julgou-a  culpada  e  cassou  seu  mandato.  Sujeita  a 

recurso junto ao TSE, a sentença não a obrigou a afastar-se da Câmara, porém, o TSE 

ratificou a decisão do TRE-RJ. 

e) Maria Valadão (GO), acusada de crimes de lavagem de dinheiro, caixa 

dois e compra de votos nas eleições de 2006. Não foi eleita.

f) Marilu Guimarães (MS), embora não seja um crime propriamente dito, 

a parlamentar receberia uma pensão vitalícia da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do 

Sul, juntamente com outros 64 parlamentares. Porém, a imprensa local noticia o fato como 

“denúncia”, pois esperava-se que os ex-parlamentares beneficiados deveriam devolver o 

dinheiro aos cofres públicos.

g) Marta Suplicy (SP),  em 2006, a 4ª  Vara da Fazenda Pública de São 

Paulo aceitou a denúncia de improbidade administrativa contra a ex-prefeita. A Promotoria 

de  Justiça  da  Cidadania  de  São  Paulo  denunciou  a  ex-prefeita  pelo  déficit  de  R$ 590 

milhões nas contas públicas do município de 2003. Também, por unanimidade, o TRE-SP 

manteve a decisão do juiz da 1ª  Zona Eleitoral  e desaprovou as contas da campanha à 

reeleição à Prefeitura de São Paulo de Marta, de 2004. As ações ainda tramitam., em 2007.
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h)  Nair  Xavier  Lobo, o  Ministério  Público  Federal  no  Mato  Grosso 

apresentou  denúncia  contra  a  ex-parlamentar,  acusada  de  participar  da  “máfia  das 

ambulâncias”.

i) Tetê Bezerra, a ex-deputada foi denunciada pela CPI dos Sanguessugas 

em 2006 e indiciada pela Polícia Federal por formação de quadrilha, corrupção e lavagem 

de dinheiro.

A  respeito  desse  envolvimento,  importa  apresentar  os  argumentos  da 

professora de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,  Brasília 

Carlos Ferreira, que participou no dia 15 de maio de 2007 do seminário “A mulher na 

Reforma Política”8, promovido na Câmara dos Deputados pelas parlamentares e Comissão 

de Legislação Participativa; de Direitos Humanos e Minorias; de Constituição, Justiça e de 

Cidadania; e de Seguridade Social e Família. A professora Brasília ressaltou que se observa 

uma grande participação feminina nos movimentos sociais que, no entanto, não se reflete 

nas instâncias representativas. 

Acrescentou a Socióloga que existe uma pesquisa segundo a qual “84% 

dos  brasileiros  consideram  as  mulheres  mais  honestas  e  mais  aptas  a  ocupar  cargos 

políticos”. Entretanto, o sexo feminino ocupa apenas 8,97% das cadeiras da Câmara, 14,8% 

das  do  Senado,  11,61% nas  assembléias  legislativas  e  11,11% dos  governos  estaduais, 

apesar de representar 52% da população do País. 

Esta pesquisa, que detectou, em um universo de 42 parlamantares da 50ª 

legislatura, o envolvimento em denúncias de corrupção de 9 ex-deputadas, ou seja, 21%, 

desperta para a reflexão sobre a honestidade feminina na política. O percentual significativo 

da  amostragem  sugere  que  a  corrupção  independe  de  gênero,  o  que  surpreendeu  no 

levantamento ora apresentado. 

Seguem, por ordem alfabética de deputadas, as informações coletadas e, 

sob os dados, a fonte de informação e a data de acesso às mesmas, para tornar mais fácil a 

leitura. 

8 Dados colhidos pela autora desta monografia, que esteve no evento mencionado. 
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Adelaide Neri – Acre

Exerceu, como suplente, o mandato de Deputada Federal de 6 de maio a 7 

de agosto de 1997 – três meses, portanto. Em agosto de 1997, o jornal Folha de S. Paulo 

denunciou  que  o  deputado  federal  Chicão  Brígido  (PMDB-AC),  licenciado  do  cargo, 

estaria  cobrando da  suplente,  Adelaide  Neri,  uma parte  do  salário  dos  funcionários  do 

gabinete  parlamentar  em Brasília.  A Mesa  da  Câmara  abriu  processo  de  cassação  dos 

mandatos dos referidos deputados. Em 24 de setembro do mesmo ano, Chicão foi absolvido 

por 27 votos contra 17 pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que cassou a 

qualificação de suplente de Adelaide Neri.

A notícia mais recente que se veiculou na internet sobre a ex-deputada 

data de 29 de outubro de 2000, no jornal eletrônico Diário do Nordeste. Consta da nota que 

a ex-parlamentar teria se recusado “devolver o apartamento funcional que ocupava, além de 

não pagar as contas de telefone e condomínio. A Câmara está cobrando na justiça federal 

um débito que em 1998 já somava mais de R$ 153 mil. O juiz mandou penhorar os bens 

dela”. 

Fontes: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/omb_19970817_1.htm

http://www.radiobras.gov.br/anteriores/1997/sinopses_2509.htm

http://diariodonordeste.globo.com/2000/10/29/050068.htm

Acessos em 15 mai. 2007.

Alcione Athayde – Rio de Janeiro

Todas as referências a Ela foram encontradas até o ano de 2006; não há 

menção a  Alcione Athayde  feita  em 2007 que possa  indicar  sua atual  ocupação,  até  o 

encerramento  deste  levantamento.  Deputada  Federal  nas  50ª  e  51ª  legislaturas.  Foi 

subsecretária de Assistência à Saúde do Rio de Janeiro de 2003 a 2006. 

Fonte: www.saude.rj.gov.br

Acesso em 15 mai. 2007.
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Alzira Ewerton – Amazonas

Deputada por apenas um mandato – 50ª legislatura. Foi localizado o site 

http://www.alziraewertonadvogados.com.br,  por meio do qual a ex-deputada divulga seu 

trabalho na área de advocacia pública e empresarial,  com escritórios no Amazonas, São 

Paulo e Brasília. 

Fonte: http://www.alziraewertonadvogados.com.br

Acesso em 16 mai. 2007

Ana Catarina – Rio Grande do Norte

Ocupa o cargo de 2ª vogal no Diretório Regional do PMDB. Candidatou-

se à Câmara dos Deputados nas eleições de 2006, mas não foi eleita. Deputada Federal nas 

50ª e 51ª legislaturas.

Fonte:  www.tre-

rn.gov.br/.../portal_judiciaria/documentos/edital/candidatos_deferidos/Vo

ntade%20Popular.doc

Acesso em 16 mai. 2007

Ana Júlia – Pará

Em 2006 foi eleita governadora do Pará, tornando-se a primeira mulher a 

governar  o  Estado como governadora  titular,  com 1.673.648 votos  (  54,93% dos votos 

válidos no segundo turno).  Derrotou o ex-governador Almir Gabriel,  do PSDB. Tomou 

posse como governadora no dia 1º de janeiro de 2007. Deixou quatro anos que restavam de 

mandato no Senado Federal. Seu primeiro cargo foi o de vereadora, em 1992. Três anos 

depois,  Ana Júlia chegou à Câmara dos Deputados.  Em 1997, elegeu-se vice-prefeita e 

assumiu, simultaneamente,  a Secretaria Municipal de Urbanismo. Nas eleições de 2000, 

Ana Júlia elegeu-se como a primeira senadora pelo Pará.

Fontes: 

http://portalamazonia.globo.com/artigo_amazonia_az.php?idAz=329

http://eleicoes.uol.com.br/2006/estados/para/ultnot/2006/10/29/ult3776u3

3.jhtm

Acesso em 16 mai. 2007
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Ceci Cunha – Alagoas

Aos 49 anos, a deputada alagoana foi brutalmente assassinada. No dia 23 

de dezembro de 1998, três homens invadiram a casa da parlamentar e a mataram com o 

marido, um cunhado e a mãe dele. Em 1994, Ceci Cunha elegeu-se a primeira deputada 

federal por Alagoas. No ano de 1998, foi reeleita para o cargo, mas não chegou a tomar 

posse. Foram encontradas na internet várias páginas com informações sobre homenagens 

póstumas, tais quais, dentre várias, a denominação do Centro de Saúde Ceci Cunha em Ji-

Paraná (RO), e, ainda, a Unidade Saúde da Família Ceci Cunha, em Estrela de Alagoas 

(AL), por ter sido a atenção preventiva à saúde feminina uma das bandeiras de luta da ex-

parlamentar. Também foram encontrados nomes de ruas e parques.

Fonte: 

http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?

co_seq_noticia=451

Acesso em 20 mai. 2007

Célia Mendes – Acre

Foi  entrevistada  pelo  jornal  O  Rio  Branco,  que  exibiu  a  reportagem 

“Ponte  de  pedestres  pode  estar  comprometida  e  ameaça  provocar  desastre  de  graves 

proporções”, em 09 de maio de 2006. Assinou a matéria o jornalista Antonio Muniz. Célia 

Mendes é citada como “ex-parlamentar”, sem nenhum cargo que a credencie para falar do 

assunto; critica a obra, dizendo que o governo quer usá-la apenas como um cartão postal, 

tais quais estaria fazendo com “outras obras de fachada e superfaturadas”. Candidatou-se a 

deputada estadual em 2006, sem obter êxito. Deputada Federal de 1991 a 1995 e 1995 a 

1999. 

Fonte: 

www.ufac.br/informativos/ufac_imprensa/2006/05mai_2006/A2006_M5_

N022.htm 

Acesso em 20 mai. 2007
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Cidinha Campos – Rio de Janeiro

Atualmente  é  deputada  estadual  na  Assembléia  Legislativa  do  Rio  de 

Janeiro,  elegendo-se  pelo  segundo mandato  consecutivo  (até  2011).  Vice-presidente  da 

Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a queda de arrecadação de ICMS no Rio 

de Janeiro, instalada em 2007. 2° Vice-presidente do PDT Estadual. Jornalista, radialista e 

atriz. Foi deputada federal na 49ª e 50ª legislaturas (1991 – 1995; 1995 – 1999). Mantém 

um site,  no  qual  atualiza  informações  a  respeito  de  sua  atuação.  Também  podem ser 

acessados dados sobre sua biografia, discursos em plenário e receitas culinárias. 

Fontes: 

http://www.cidinhacampos.com.br.

http://www.alerj.rj.gov.br/

Acessos em 20 mai. 2007

Dalila Figueiredo – São Paulo

Preside a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da 

Juventude, instituição que opera em defesa dos direitos da mulher, combate à exploração 

infanto-juvenil e atendimento aos adolescentes em liberdade assistida. Integra o Diretório 

Nacional do Partido Popular Socialista. Exerceu mandato como vereadora em Guarulhos, 

de 1993 a 1996, e assumiu, como suplente,  uma cadeira na Câmara dos Deputados, de 

janeiro de 1997 a 1º de abril de 1998, período de um ano e três meses. Candidatou-se, em 

2000, a vereadora na Câmara Municipal de Guarulhos, elegendo-se suplente e, em 2002, 

concorreu a uma vaga de deputada estadual, mas sem sucesso. 

Fontes: 

http://www.olhao.com.br/revista_21062005143625.shtml

http://www.tse.gov.br/sieeseireweb/seire.jsp?modulo=RE&anoConexao=

2000

http://www.pps.org.br/2005/index.asp?opcao=noticia_abrir&id=29596&p

ortal

Acessos em 21 mai. 2007

3



Dolores Nunes – Tocantins

Suplente de deputada federal  na 53ª Legislatura  (2007-2011).  Primeira 

mulher a ocupar uma cadeira no Legislativo Estadual e na Câmara Federal, pelo Estado do 

Tocantins. Sua filha, deputada estadual Josi Nunes, mantém um site com informações sobre 

seu mandato, no qual inseriu um link que remete a uma página com o currículo de sua mãe. 

Dolores Nunes foi deputada federal na 50ª legislatura e exerceu, como suplente, o mandato 

na  51ª  legislatura  (1999-2003),  de  7  de  novembro  de  2001  a  5  de  abril  de  2002, 

reassumindo em 11 de outubro de 2002. 

Fonte:

http://www.josinunes.com.br/

Acesso em 21 mai 2007 

Elcione Barbalho – Pará

Atual deputada federal na 53ª legislatura. Está em seu terceiro mandato, 

porém  não-consecutivo.  Presidente  do  PMDB  Mulher  no  Pará.  Também  veicula 

informações sobre sua atuação na internet, por meio do blog http://elcione.blogspot.com.

Fonte: 

http://elcione.blogspot.com.

Acesso em 21 mai 2007

Esther Grossi – Rio Grande do Sul

Presidente do Geempa - Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia 

de Pesquisa e Ação, organização sem fins lucrativos fundado pela ex-parlamentar e mais 50 

educadores em 1970, que atua em prol da melhoria na qualidade de ensino. Em 30 de 

março de 2007, foi publicada matéria no site do governo do Rio Grande do Sul sobre o 

Projeto Piloto de Alfabetização para Crianças com Seis Anos, na qual Grossi elogiou o 

referido  projeto,  desenvolvido  pela  Secretaria  Estadual  Eeducação,  Unesco  e  União 

Nacional dos Dirigentes de Educação. Em 22 de agosto de 2006, foi homenageada o prêmio 

de Alfabetização Zilah Totta da Câmara Municipal de Porto Alegre. Foi deputada federal 

por dois mandatos, nas 50ª e 51ª legislaturas.
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Fontes: 

www.rs.gov.br/master.php?capa=1&int=noticia&notid=57074&pag=30&

editoria=&orig=1

http://www2.camarapoa.rs.gov.br/default.php?reg=1294&p_secao=56&di

=2006-08-23

Acessos em 21 mai. 2007

Etevalda Grassi de Menezes – Espírito Santo

Membro da comissão provisória do PTB no ES. Candidata a deputada 

estadual em 2002, elegeu-se suplente. Foi secretária de Turismo de Guarapari até o dia 6 de 

fevereiro de 2006. Deputada Federal nas 49ª e 50ª legislaturas.

Fontes: 

http://www.rededenoticias.com.br/materia.php?id=100

http://www.ptb.org.br/index.php?page=ConteudoPage&cod=3792

Acessos em 21 mai. 2007

Fátima Pelaes - Amapá

Deputada federal reeleita para a legislatura atual, período que compreende 

os anos 2007 a 2011. Assumiu o mandato de deputada federal pela primeira vez em 1991, 

reeleita para a 50ª e, novamente, 51ª legislaturas. De 2004 a 2006, foi secretária de turismo 

do Estado do Amapá.

Fonte: 

http://www2.camara.gov.br/internet/deputados/biodeputado/index.html?n

ome=F%C1TIMA+PELAES&leg=53

Acesso em 21 mai. 2007

Jandira Feghali – Rio de Janeiro

Secretária  de Desenvolvimento,  Ciência  e Tecnologia do município de 

Niterói  (RJ).  Em  1986,  elegeu-se  Deputada  Estadual  Constituinte  no  Rio  de  Janeiro, 

exercendo  o  mandato  de  1987 a  1991.  Em  1990 foi  eleita  Deputada  Federal,  sendo 

sucessivamente  reeleita  para  as  legislaturas  de  1999-2003  e  2003-2007.  Em  2006, 
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concorreu a uma cadeira  no Senado, porém não venceu a disputa.  Mantém um site  na 

internet, no qual atualiza dados sobre o seu trabalho. 

Fonte: 

http://www.jandirafeghali.com.br/site/index.php?option=content&task=vi

ew&id=16&Itemid=

Acesso em 21 mai. 2007

Joana Dar’c – Minas Gerais

Não  foram  encontradas  entrevistas  ou  reportagens  a  respeito  da  ex-

parlamentar.  Em 1998, candidatou-se à deputada federal,  mas não venceu. Nas eleições 

2002, ao concorrer novamente, elegeu-se suplente. 

Fontes: 

www.almg.gov.br/eleicoes2002/Resultados/Candidatos/Partido/CG6.htm

www.tre-

mg.gov.br/eleicoes/eleicoes_recentes/eleicoes_98/deputado_federal_nao_

eleitos.htm

Acessos em 21 mai. 2007

Laura Carneiro – Rio de Janeiro

No dia 21 de dezembro de 2006, o Conselho de Ética da Câmara dos 

Deputados  absolveu,  por  unanimidade,  a  então  deputada  Laura  Carneiro,  acusada  de 

envolvimento na chamada “máfia das ambulâncias” pela Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito (CPMI) conhecida como CPI das Sanguessugas. A CPMI investigou denúncias de 

venda superfaturada de ambulâncias por meio de emendas apresentadas ao Orçamento por 

parlamentares.  Candidata  à  reeleição  em  2006,  Laura  Carneiro  não  foi  eleita.  A  ex-

deputada mantém um site na internet por meio do qual divulga sua trajetória política; não 

há menções sobre sua atual  ocupação.  Vereadora no Rio de Janeiro entre 1989 e1992, 

reeleita  para  o  mandato  de  1993  a  1995;  Deputada  Federal  na  50ª,  51ª  e  52ª  - 

respectivamente 1995-1999, 1999-2003 e 2003-2007.
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Fontes: 

http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=328090 

http://congressoemfoco.ig.com.br/Eleicoes.aspx?id=15

http://www.camara.gov.br

http://www.lauracarneiro.com.br/trajetoria.asp

Acessos em 21 mai. 2007

Lidia Quinan  - Goiás

Atual superintendente de Assistência Social e do Idoso da Secretaria de 

Cidadania do Estado de Goiás. O Jornal Gazeta Mercantil, na edição de 27 de julho de 

2006, cita a suspeita de envolvimento da ex-parlamentar com a “máfia das ambulâncias”, 

baseado num suposto documento que Controladoria-Geral da União (CGU) apresentou à 

CPMI  das  Sanguessugas.  Não  foram  localizadas  informações  sobre  o  andamento  das 

investigações a respeito da denúncia. A reportagem afirmava que “a CGU ressalva que os 

parlamentares da nova lista não têm envolvimento comprovado no esquema”. Deputada 

federal nos períodos de 1995 a 1999 e 1999 a 2003, não conseguiu se reeleger em 2002 

para a legislatura subseqüente. 

Fontes:

http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=287456

http://www.cidadania.goias.gov.br/organograma.php

http://www.prgo.mpf.gov.br/eleitoral/result2002.htm 

Acessos em 22 mai. 2007

Marcia Cibilis – Rio de Janeiro

A  notícia  mais  recente  que  faz  referência  à  Marcia  Cibilis  cita  a 

participação da ex-deputada no Seminário Nacional do PDT , em 15 de junho de 2005, 

informação veiculada no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre (RS). Em 13 de dezembro 

de 1995 o TRE do Rio de Janeiro julgou-a culpada de fraudes de que fora acusada e cassou 

seu mandato, solicitando ao Ministério Público indiciamento por crime eleitoral. Sujeita a 

recurso no TSE,  a  sentença não a  obrigou a  afastar-se  da  Câmara.  Em maio de  1998, 

julgando  o  recurso  interposto  contra  a  decisão  do  TRE-RJ,  o  TSE  confirmou  por 

3



unanimidade  a  sua  cassação.  Entretanto,  dispondo de  meios  jurídicos  para  prolongar  a 

questão,  ela  não chegou a  perder  o  mandato e  só  deixou a  Câmara  ao término da 50ª 

legislatura, em janeiro do ano seguinte. Assumiu, como suplente, o mandato de deputado 

federal para a legislatura 1987-1991, de 3 de janeiro de 1989 a 31 de janeiro de 1990. Foi 

empossada deputada federal para a 50ª legislatura (1995-1999), após a decisão do TSE em 

diplomar novamente a bancada do Rio de Janeiro de acordo com o resultado da 1ª eleição, 

em 17 de fevereiro de 1997. 

Fontes: 

http://www.correiodopovo.com.br/jornal/A110/N258/PDF/Fim04.pdf

http://www.camara.gov.br

Acesso em 22 mai. 2007

Márcia Marinho – Maranhão

Não  foram  encontradas  informações  recentes  a  respeito  de  Márcia 

Marinho. Prefeita de Caxias (MA) entre 2001 e 2004; concorreu à reeleição em 2004, mas 

não foi eleita. O único mandato de deputada federal foi exercido na 50ª legislatura. 

Fonte: 

www.tse.gov.br

http://www.camara.gov.br

Acesso em 22 mai. 2007

Maria da Conceição Tavares

Professora-titular da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e 

professora-emérita da  Universidade Federal do Rio de Janeiro. Presidente acadêmica do 

Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento.  Articulista do 

jornal Folha de S. Paulo por 12 anos, deixou de escrever sua coluna em setembro de 2004. 

É fonte de diversos jornais para comentar assuntos econômicos. Em 18 de abril de 2007, ao 

jornal Valor Econômico, Maria da Conceição Tavares falou sobre a indicação de Luciano 

Coutinho para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). A ex-parlamentar se disse “satisfeita” com a escolha do presidente Lula. O único 

mandato de deputada federal foi exercido na 50ª legislatura.
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Fontes: 

http://www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto/clipping/abril2007/clipping0

70419_valoreconomico.html

http://www.forumfbo.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=75&sid=4

6&tpl=printerview

Maria Elvira – Minas Gerais

Presidente  Nacional  do  PMDB Mulher;  Presidente  Emérita  do  PMDB 

Mulher  de  Minas  Gerais;  integrante  da  Executiva  Estadual  do  PMDB  e  membro  do 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Deputada Estadual (Constituinte) de 1987 a 

1991, em Minas Gerais. Deputada Estadual de 1991 a 1995. Deputada Federal por dois 

mandatos – 1995 a 1999 e 1999 a 2003.

Fonte:

http://elcione.blogspot.com/2007/03/maria-elvira-nova-presidente-do-

pmdb.html

Acesso em 23 mai. 2007

Maria Laura – Distrito Federal 

Gerente  de  Projetos  na  Subsecretaria  de  Monitoramento  e  Ações 

Temáticas da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Foi Deputada Federal de 

1991 a 1995, 1995 a 1999 e, na legislatura 1999-2003, assumiu, como Suplente, o mandato 

de Deputada Federal, em 2 de janeiro de 2003. 

Fontes: 

http://intranet2.camara.gov.br/internet/deputados/index.html/loadFrame.h

tml

http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sepm/sobre/quem_e

_quem/

Acessos em 23 mai. 2007
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Maria Valadão – Goiás

A  notícia  mais  recente  encontrada  a  respeito  da  ex-parlamentar  é  do 

Jornal O Globo, do dia 26 de dezembro de 2006. Informa o Jornal que Maria Valadão, 

candidata  a  deputada federal  em 2006, contratou padre e  pastores  para pedir  votos em 

cultos.  Uma  vez  que  a  candidata  não  foi  eleita,  o Ministério  Público  recomendou  ao 

Tribunal  Regional  Eleitoral  (TRE)  de  Goiás  que  envie  os  documentos  para  a  Polícia 

Federal, para investigação dos supostos crimes de lavagem de dinheiro, caixa dois e compra 

de votos.  “Ela  negou ter  recebido apoio de igrejas  evangélicas  de Goiânia”,  informa o 

periódico.  Maria  Valadão  foi  Deputada  Federal  por  dois  mandatos  (1991-1995,  1995-

1999). 

Fonte: 

http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=328303

Acesso em 23 mai. 2007

Marilu Guimarães – Mato Grosso do Sul

Em 3 de maio de 2007, o Jornal O Estado de MS noticiou que a ex-

deputada está na lista dos 60 ex-deputados estaduais que recebem pensões da Assembléia 

Legislativa, desde 1995, cujos valores chegam a R$ 15 mil. Em 2006, Marilu Guimarães 

candidatou-se a uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não se elegeu. Foi Deputada 

Estadual (Constituinte),  1987 a 1991; Vice-Prefeita de Campo Grande de 1989 a 1991; 

Deputada federal de 1991 a 1995, e de 1995 a 1999. 

Fonte : www.oestadoms.com.br/

Acesso em 24 mai. 2007

Marinha Raupp – Rondônia

Atual deputada federal, cujo mandato vai de 2007 a 2001. É seu quarto 

mandato consecutivo. 

Fonte: www.camara.gov.br

Acesso em 24 mai. 2007
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Marisa Serrano – Mato Grosso do Sul

Em 2006 tornou-se  a  primeira  senadora  por  Mato  Grosso  do  Sul,  cujo 

mandato termina em 2015. Sua carreira política teve início em 1977, como vereadora. Em 

1994 elegeu-se deputada federal, sendo reeleita em1998. 

Fonte: 

http://www.senado.gov.br/web/senador/marisaserrano/biografia.asp

Acesso em 24 mai. 2007

Marta Suplicy – São Paulo

Atual  Ministra  do  Turismo.  Em  2006,  perdeu,  para  o  senador  Aloísio 

Mercadante, as prévias internas do PT para disputar o governo do estado de São Paulo. Em 

2000 foi eleita prefeita da cidade de São Paulo pelo PT; em 2004, disputou a reeleição, mas 

perdeu para José Serra no segundo turno. Deputada federal somente na 50ª Legislatura. Em 

agosto  de  2006,  a  4ª  Vara  da  Fazenda  Pública  de  São  Paulo  aceitou  a  denúncia  de 

improbidade administrativa contra a ex-prefeita da capital Marta Suplicy. A Promotoria de 

Justiça da Cidadania de São Paulo denunciou a ex-prefeita pelo déficit de R$ 590 milhões 

nas contas públicas do município de 2003. Também, por unanimidade, o TRE-SP manteve 

a decisão do juiz da 1ª Zona Eleitoral e desaprovou as contas da campanha à reeleição à 

Prefeitura de São Paulo de Marta, de 2004.

Fontes: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marta_Suplicy

http://conjur.estadao.com.br/static/text/47006,1

http://www.cosmo.com.br/brasilemundo/integra.asp?id=194559

Acessos em 24 mai. 2007 e 1 de jun. 2007

Nair Xavier Lobo – Goiás

A ex-parlamentar foi Diretora de Marketing do Ministério do Turismo até 

meados  de  2006.  Segundo notícia  na  imprensa,  o  Ministério  Público  Federal  no  Mato 

Grosso apresentou denúncia contra a ex-parlamentar, acusada de participar da “máfia das 

ambulâncias”.  Não  foi  encontrada  informação  sobre  as  investigações  posteriores.  Nair 

Xavier Lobo foi deputada federal de 1995 a 1999 e de 1999 a 2003. 
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Fonte:

http://oglobo.globo.com/pais/mat/2006/08/31/285497073.asp

Acesso em 24 mai. 2007

Odaísa Fernandes – Rondônia 

Não foram encontradas, na internet, informações sobre a atual ocupação 

de  Odaísa  Fernandes.  Vice-governadora  de  Rondônia  1  de  janeiro  de  2003  a  31  de 

dezembro  de  2006.  Candidata  a  deputada  federal  em  2006,  perdeu  as  eleições.  Foi 

vereadora em Porto Velho de 1982 a 1986; deputada estadual de  1987 a 1990; deputada 

estadual de 1991 a 1995; exerceu, como Suplente, o mandato de Deputada Federal para a 

legislatura 1995-1999, de 3 de março a 2 de abril de 1998. 

Fontes:

Fonte: www.camara.gov.br

http://www.estadaodonorte.com.br/site/leitura.php?canal=20&id=26912

Acesso em 24 mai. 2007

Raquel Capiberibe – Amapá 

Conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Amapá. 

Prefeita interina Macapá em 1986. Vice-Prefeita de Macapá e deputada 

federal  (Constituinte)  de 1987 a 1991. Deputada federal  apenas em uma legislatura,  de 

1995 a 1999. 

Fontes:

http://www.camara.gov.br

http://www.tce.ap.gov.br

Acesso em 24 mai. 2007

Regina Lino – Acre

Em 25 de agosto de 2006, assinou um artigo no jornal eletrônico Página 

20 (artigo Opinião – “Tião Viana, histórias do coração...”) como Socióloga e Assistente 

Social, do que pode se inferir que a ex-parlamentar não exerceu nenhum cargo político 

recentemente. Foi vereadora de 1988 a 1992 em Rio Branco; vice-prefeita de Rio Branco 
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de 1992 a 1996; deputada federal de 1996-1999. Secretária de Ação Social de Rio Branco 

em 2001. 

Fontes:

http://www.camara.gov.br

http://www2.uol.com.br/pagina20/25082006/opiniao.htm 

Acesso em 24 mai. 2007

Rita Camata – Espírito Santo

Atual  deputada federal,  da legislatura 2007-2011. Foi deputada federal 

(Constituinte), 1987-1991; deputada federal de 1991 a 1995, reeleita para o mandato de 

1995 a 1999, e de 1999 a 2003. Voltou à Câmara Federal em 2007. 

Fontes:

http://www.camara.gov.br

Acesso em 24 mai. 2007

Sandra Starling - Minas Gerais

Articulista do jornal O Tempo, a ex-parlamentar escreve às quartas-feiras 

para o jornal, comentando temas ligados à política. Assina como  advogada e mestre em 

ciência  política.  Assessora  do  senador  Tião  Viana  (PT-AC).  Foi  deputada  estadual 

(Constituinte), 1987-1991 em Minas Gerais. Deputada federal de 1991 a 1995 e  de 1995 a 

1999. Secretária-executiva do Ministério do Trabalho em 2003. 

Fontes:

http://www2.uol.com.br/pagina20/19082005/opiniao.htm

http://www.otempo.com.br/pesquisa.otempo

Acesso em 24 mai. 2007

Simara Ellery – Bahia

Atual  integrante  da Comissão de Ética  e  Disciplina  Diretório  Estadual 

PMDB da Bahia; deputada federal apenas na 50ª Legislatura, de 1995 a 1999. 
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Fontes:

http://www.camara.gov.br

http://www.pmdb.org.br

Acesso em 24 mai. 2007

Socorro Gomes - Pará

Atual  secretária  de  Estado  de  Justiça  e  Direitos  Humanos  do  Pará. 

Presidente do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz). 

Vereadora Constituinte em Belém, de 1989 a 1991; deputada federal por quatro mandatos 

consecutivos (1991-1995, 1995-1999, 2001-2003, 2005-2007). 

Fontes: 

http://www.sejudh.pa.gov.br

http://www.cebrapaz.org.br

Acessos em 24 mai. 2007

Telma de Souza – São Paulo

Presidente do Instituto de Políticas Públicas para o Desenvolvimento da 

Baixada Santista  (IBS).  Mantém site  na  internet,  por  meio do qual  divulga suas  ações 

políticas.  Foi  vereadora  em Santos  (1983-1987),  deputada  estadual  Constituinte  (1987-

1988); prefeita de Santos de 1989 a 1992; deputada federal de 1995 a 1999, reeleita para os 

mandatos de 1999 a 2003 e  2003-2007. 

Fontes:

http://www.camara.gov.br

http://www.redetelma.com.br

Acessos em 24 mai. 2007

Teté Bezerra – Mato Grosso 

Presidente  da  Fundação  Ulysses  Guimarães  em  Mato  Grosso.  A  ex-

deputada Tetê Bezerra foi denunciada pela CPI dos Sanguessugas em 2006 e indiciada pela 
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Polícia  Federal  por  formação  de  quadrilha,  corrupção  e  lavagem de  dinheiro,  segundo 

noticia o Jornal O Estado de São Paulo de 1º de dezembro de 2006. Deputada federal desde 

a 50ª legislatura, ou seja,  por três mandatos consecutivo, não concorreu nas eleições de 

2006, segundo o jornal Diário de Cuiabá do dia 14 de janeiro de 2007, para dar lugar ao 

marido na disputa à Câmara dos Deputados.

Fontes: 

http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=276176&edicao=117

16&anterior=1

http://www.dpf.gov.br/DCS/clipping/2006/Dezembro/01-12-

2006NAC.htm#Deputada_é_indiciada_pela_Polícia_Federal

Acessos em 24 mai. 2007

Vanessa Felippe  - Rio de Janeiro 

Ex-subsecretária de Estado de Esportes Comunitários do Rio de Janeiro 

em 2006. Candidata a deputada  federal em 2002 não se elegeu. Eleita deputada federal em 

1994, foi suplente da Mesa Diretora entre 1995 e 1997. Vanessa Felippe, então com 22 

anos, foi a mais jovem deputada federal eleita no País. Na eleição de 1994, candidatou-se 

pelo PSDB e recebeu 64.488 votos. Em 2002, concorreu à Câmara dos Deputados pelo PV, 

mas não se elegeu; recebeu 27.792 votos. Assumiu mandato eletivo apenas como deputada 

federal na 50ª legislatura.

Fonte:

http://guiadoscuriosos.ig.com.br/index.php?cat_id=54805

Acesso em 24 mai. 2007

Yeda Crusius – Rio Grande do Sul

Atual  governadora  do  estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Ministra  do 

Planejamento, Orçamento e Coordenação no governo Itamar Franco (1993), eleita deputada 
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federal  pelo PSDB do Rio Grande do Sul,  pela primeira  vez,  em 1994, reeleita  para o 

mandato 1999-2003. 

Fonte:

http://www.psdb.org.br/psdb_antigo/Partido/itv/biografias/yeda_crusius.h

tm

Acesso em 25 mai. 2007

Zila Bezerra 

Prefeita  de Cruzeiro do Sul,  no Acre.  Eleita  em 2004 pelo PTB, com 

20.120 votos, ou 68,98% dos votos válidos. Dona de uma emissora de rádio e TV no Acre. 

Deputada federal por três mandatos - 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003.

Fontes:

http://www.camara.gov.br

www2.uol.com.br/pagina20/22022005/p_0122022005.htm - 12k -

Acessos em 24 mai. 2007

Zulaiê Cobra – São Paulo

Em  25  de  abril  de  2007,  a  ex-deputada,   em  entrevista  à  imprensa, 

anunciou seu desligamento do PSDB, partido ao qual era filiada há 19 anos. Alegou estar 

decepcionada  com  a  maneira  com que  a  legenda  tem  feito  oposição  ao  governo.  Foi 

suplente do candidato Guilherme Afif Domingos (DEM) na chapa ao Senado nas eleições 

2006, sem êxito. Vários blogs fizeram referência a sua saída da legenda. Advogada, Zulaiê 

foi a primeira mulher conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de 1983 a 

1985. Foi eleita vereadora em São Paulo em 1993; em 1995 renunciou ao mandato para 

assumir cadeira na Câmara dos Deputados, para a qual foi eleita em 1994. Em fevereiro de 

1999, assumiu, como suplente, novo mandato de deputada federal e, em 2003, foi reeleita. 

Fontes:

http://23pps.blogspot.com/2007/04/zulai-cobra-anuncia-sada-do-

psdb.html
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www.psdb-sp.org.br/bancadas/dep_federal/zulaie.php

Acessos em 24 mai. 2007
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6. O que pensam as parlamentares remanescentes da 50ª legislatura

Quatro  parlamentares  que  exerceram  mandato  na  50ª  legislatura 

permanecem  com  uma  cadeira  na  Câmara  dos  Deputados,  na  legislatura  2007-2011. 

Elcione Barbalho – pelo Pará; Fátima Pelaes, pelo Amapá; Marinha Raupp, por Ronônia; e 

Rita Camata, pelo Espírito Santo. 

Para  saber  o  que  pensam  essas  parlamentares,  foi  aplicado  um 

questionário, no mês de maio de 2007, cujos resultados seguem abaixo relacionados. 

À  pergunta  1  “Como  foi  a  atuação  das  deputadas  Federais  na  50ª 

legislatura?”, duas consideraram “muito atuantes”e duas “atuantes”. Foram colocadas aas 

alternativas “moderada” e “ruim”, o que não foram apontadas pelas entrevistadas.

Essa pergunta foi elaborada de modo a suscitar uma auto-avaliação nas 

parlamentares,  uma vez que este estudo pretendeu concluir  uma radiografia da bancada 

feminina no Parlamento naquele período, partindo do pressuposto de que o momento foi 

um dos mais efervescentes quanto à atuação feminina na Câmara. Pelas respostas, pode-se 

inferir que o pressuposto se confirmou.

À segunda pergunta, “Como está, agora, a atuação da bancada feminina?” 

trouxe uma resposta “muito atuante”, duas “atuantes” e uma “moderada”. 

A questão foi apresentada com o objetivo de permitir uma comparação 

daquela legislatura com a atual. A inserção de uma resposta “moderada” dentre as quatro 

possibilita concluir que as parlamentares consultadas acreditam que a 50ª legislatura foi 

mais dinâmica que a atual. 

À terceira pergunta, “Qual sua opinião sobre a participação da mulher na 

política?”,  uma  afirmou  que  “evoluiu  muito”,  uma  disse  que  “evoluiu  pouco”  e  duas 

responderam que  “evoluiu”.  Embora  tivesse  sido  colocada  a  opção  de  “insatisfatória”, 

nenhuma das  entrevistas  a  considerou.  Entretanto,  como apenas uma delas  avaliou que 

“evoluiu muito”,  pode-se inferir  que a participação da mulher na política ainda deixa a 

desejar. 

A quarta pergunta apresentada, “O parlamentar homem demonstra algum 

preconceito  em  relação  às  parlamentares  mulheres”,  suscitou  unanimidade.  As  quatro 

entrevistadas responderam que “às vezes” a parlamentar do sexo feminino é discriminada. 
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Como a pergunta foi objetiva, devido à proposta do questionário, não foi possível detectar 

em que momentos as parlamentares enfrentam discriminação no exercício do mandato. 

Já a quinta e última pergunta foi subjetiva (Qual a avaliação que a senhora 

faz de 50ª legislatura (1995-1999) - em relação à atuação da Bancada Feminina?), do que se 

depreende as seguintes análises: Para Fátima Pelaes, o período foi marcado por avanços no 

desempenho  do  mandato  das  mulheres  na  Câmara  dos  Deputados;  Elcione  Barbalho 

destacou a consciência da mulher no seu papel no cenário político; Rita Camata ressaltou o 

grande  número  de  debates  à  época  e  Marinha  Raupp  também,  como  Fátima  Pelaes, 

destacou os avanços no período.

Entretanto, nenhuma das entrevistadas respondeu à pergunta, comprando 

os períodos da 50ª  legislatura  com a atual.  As deputadas Rita Camata  e Fátima Pelaes 

apontaram  leis  aprovadas  no  período.  Já  Marinha  Raupp  denominou  a  experiência 

“satisfatória”, incluindo crescimento pessoal. 

Tabela 2 – Questionário aplicado às remanescentes da 50ª legislatura

Fátima Pelaes – Deputada Federal 91/95, 95/99; 99/03 e 2007/2011

Profissão: Socióloga

Elcione Barbalho - Deputada Federal 95/99; 99/03; Vereadora 05/07 e Deputada Federal 

2007/2011

Profissão: Pedagoga
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Rita Camata – Deputada Federal 91/95, 95/99; 99/03 e 2007/2011

Profissão: Jornalista

Marinha Raupp - Deputada Federal  95/97; 99/03 e 2007/2011. 

Profissão: Psicóloga

Questionário:

1ª) Como foi a atuação das deputadas Federais na 50ª legislatura?

2 Muito atuante 2 Atuante

Moderada Ruim

2ª) Como está hoje?

1 Muito atuante 2 Atuante

1 Moderada Ruim

3ª) Qual sua opinião sobre a participação da mulher na política?

1 Evoluiu muito 2 Evoluiu

1 Evoluiu pouco Está insatisfeita

4ª)  O  parlamentar  homem  demonstra  algum  preconceito  em  relação  às 

parlamentares mulheres?

Sim Não 4 Às vezes
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5ª) Qual a avaliação que a senhora faz de 50ª legislatura (1995-1999) - em relação à atuação 

da Bancada Feminina?

Fátima Pelaes

“O  período  foi  de  avanços  no  desempenho  da  Bancada  Feminina:  a 

consolidação da inclusão dos direitos das mulheres e da equidade nas relações de gênero na 

pauta do Congresso Nacional. Foram aprovadas 13 emendas orçamentárias, entre as quais 

destacam-se a Lei da união estável como entidade familiar; o planejamento familiar; e as 

cotas  mínimas  e  máximas  por  sexo  para  candidaturas  às  eleições.  Diante  de  fatos 

importantes como estes faço uma avaliação positiva dessa Legislatura”.

Elcione Barbalho

“Bem atuante, havia muito entrosamento e consciência ao seu papel”.

Rita Camata

“Foi uma Legislatura rica em debates que culminaram na sanção da Lei 

9029/95 (proibição de atestado de gravidez para efeitos admissionais) e da Lei 9263/96 (Lei 

do Planejamento Familiar). A partir de 1998 a bancada feminina se organiza elegendo uma 

coordenação com o objetivo de atuar de forma coletiva e suprapartidária.”

Marinha Raupp

“Sendo a minha1ª Legislatura como Deputada Federal considero, apesar 

de não ter ficado toda a Legislatura, foi uma experiência satisfatória, pois considero um 

avanço para a bancada feminina e para as mulheres na política e também pessoal”. 
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Conclusão

Ao analisar  a  50ª legislatura  da Câmara  dos Deputados como um dos 

momentos  mais  ricos  no que tange aos  avanços dos  direitos  femininos,  pretendeu  este 

trabalho apresentar uma radiografia da atuação das mulheres na Casa naquele período, de 

modo a averiguar quais foram as conquistas alcançadas por iniciativa das parlamentares que 

exerceram mandato à época. 

Embora não tenha sido foco deste trabalho a análise de outras legislaturas, 

faz-se pertinente oferecer dados da evolução numérica da bancada feminina na Câmara dos 

Deputados desde a legislatura objeto de estudo desta monografia. Detectou a pesquisa que, 

para a 51ª legislatura foram eleitas 39 mulheres, para a 52ª foram escolhidas 52 e, a atual, 

53ª legislatura, registra 46 deputadas na bancada feminina. 

Isso posto, é possível afirmar que a participação feminina na Câmara dos 

Deputados se mantém bastante tímida ao se considerar que a Casa é composta por 513 

parlamentares e, ainda, ao se levar em conta que as mulheres representam a maior parte do 

eleitorado brasileiro apto a votar nas últimas eleições, de 2006, formando um colégio de 

51,53% do total de votantes.

Conclui  este  trabalho  que  as  parlamentares  da  50ª  legislatura  não  se 

voltaram prioritariamente para atender aos interesses femininos, vez que, do total de 300 

projetos de lei apresentados por elas no período, pouco mais de 10% foram classificados 

pela pesquisa como sendo voltados para beneficiar as mulheres.

Pode-se  afirmar,  seguramente,  que  a  aprovação  de  uma  lei  demanda 

tempo, não só devido ao processo legislativo imposto, mas também pelos interesses que 

podem estar envolvidos. Ainda assim, surpreendeu o resultado de se ver aprovado apenas 

três  dos projetos  apresentados pelas  deputadas  naquele  período,  analisados como sendo 

benéficos às mulheres - licença-maternidade à adotante; obrigatoriedade da cirurgia plástica 

reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) 

nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer, direito de queixa pela mulher, 

independente de consentimento do marido.

Sem dúvida, são avanços significativos, entretanto, ao iniciar a pesquisa, 

havia a expectativa de se detectar maior número de proposições e de projetos aprovados. 
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Há que se ressaltar, ainda, que é de conhecimento que pronunciamentos e outros tipos de 

proposições podem ter favorecido as mulheres brasileiras naquele período, porém, o corte 

estabelecido para o levantamento não permitiu esse tipo de avaliação.

Objeto  de  preocupação  desta  pesquisa  foi  se  investigar  o  que  fazem 

aquelas mulheres que compuseram a 50ª legislatura,  sendo que quatro deputadas foram 

reconduzidas à Câmara e ainda exercem mandato no legislativo federal.  Ainda ocupam 

cargos  eletivos  cinco  ex-parlamentares  e  quatro  ex-parlamentares  estão  ligados  ao 

Executivo.

Considera-se  que,  daquelas  mulheres,  grande  parte  ainda  detém 

capacidade de interferir nas políticas sociais, entretanto, há muito caminho a percorrer para 

a ampliação  da presença feminina nas instâncias de representatividade. 

As  deputadas  federais  que  ainda  permanecem,  por  meio  de  um 

questionário, confirmaram o pressuposto deste trabalho de que a 50ª legislatura foi marcada 

por forte atuação feminina. Apesar de ser uma avaliação pessoal de quem fez e faz parte da 

história do Parlamento, ratifica o eixo inicial que moveu esta pesquisa. 

Sobre possível discriminação às mulheres parlamentares por parte de seus 

pares do sexo masculino,  as quatro entrevistadas foram unânimes ao responder que “às 

vezes” a parlamentar do sexo feminino sofre discriminação no exercício do mandato. 

A leitura que se pode fazer dessas respostas e de tudo o mais que foi 

apresentado é de que chegar ao poder é difícil às mulheres porém, manter-se, torna-se ainda 

um caminho mais árduo.

5



Referências

A Mulher e o Voto. 23 fev. 2005. Disponível em <www.al.sp.gov.br/eleicao/mulher 
voto.htm>. Acesso em 18 abr. 2007.

http://www.espacoacademico.com.br/037/37cferreira.htm

http://www.al.sp.gov.br/web/eleicao/mulher_voto.htm

ARAUJO, Clara. Potencialidades e limites da política de cotas no Brasil. Rev. Estud. 
Fem., Florianópolis, v. 9, n. 1, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2001000100014&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 Abr 2007. Pré-publicação. 

Artigo Pertinência temática no processo legislativo. Disponível 
em:<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=377> Acesso em: 25 abr. 
2007. 

Ver http://www.camara.gov.br/internet/Processo/processoLegislativo.pdf. Acesso em: 25 
abr. 2007. 

 Disponível em h<tp://www.tre-ms.gov.br/noticias/noticia1010.html>. Acesso em: 4 jun. 
2007.
 Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Lista.asp?Pagina=3&Relator=520210&Limite=N&
Matricula=40l>. Acesso em: 03 mai. 2007.
 http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=173695

Relatório Azul, da Assembélia Legislativa do Rio Grande do Sul, disponível em 
http://www.al.rs.gov.br/Download/RelAzul/relatorioazul-96.pdf. Acesso em 18 abr. 2007.

RODRIGUES, Gesiel de Souza Pertinência temática no processo legislativo. Boletim 
Jurídico, Uberaba/MG, a. 3, nº 97. Disponível 
em:<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=377> Acesso em: 25 abr. 
2007. 

SENADO, 1999. Diário do Congresso Nacional. 14/01/99. Brasília: Ed. Senado 
Ver http://www.senado.gov.br/anodamulher/bertha/bertha.asp.

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo, Ed. Malheiros 
Editores, 1993.

TABAK, Fanny 1989. A mulher brasileira no Congresso Nacional. Brasília: Câmara dos 
Deputados, Centro de Documentação e Informação, Coordenação de Publicações

5

http://www.al.sp.gov.br/web/eleicao/mulher_voto.htm
http://www.espacoacademico.com.br/037/37cferreira.htm

	Assinatura: __________________________________________
	Lya Luft

	Fonte: www.saude.rj.gov.br
	Cidinha Campos – Rio de Janeiro
	Dalila Figueiredo – São Paulo
	Dolores Nunes – Tocantins
	Fonte:
	http://www.josinunes.com.br/

	Elcione Barbalho – Pará
	Etevalda Grassi de Menezes – Espírito Santo
	Fátima Pelaes - Amapá
	Jandira Feghali – Rio de Janeiro
	Joana Dar’c – Minas Gerais
	Laura Carneiro – Rio de Janeiro
	Lidia Quinan  - Goiás
	Marcia Cibilis – Rio de Janeiro
	Maria Elvira – Minas Gerais





	Acesso em 23 mai. 2007
	Maria Laura – Distrito Federal 

	Acessos em 23 mai. 2007
	Maria Valadão – Goiás

	Acesso em 23 mai. 2007
	Marinha Raupp – Rondônia
	Marisa Serrano – Mato Grosso do Sul
	Nair Xavier Lobo – Goiás
	Acesso em 24 mai. 2007
	Odaísa Fernandes – Rondônia 
	Raquel Capiberibe – Amapá 


	abertura_bd_A4_210x297.pdf
	Página 1


	titulo: PARTICIPAÇÃO FEMININA NACÂMARA DOS DEPUTADOS: Umretrato da 50ª legislatura (1995-1999)
	Nome do autor: Silvana Itamara Castro
	Data: 2007


