
Relatório de Atividades
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados

Biênio 2015-2016

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   1 06/02/2017   16:41:33



CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DIRETORA 

Deputado Rodrigo Maia
PRESIDENTE

Deputado Waldir Maranhão
1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Giacobo
2º VICE-PRESIDENTE 

Deputado Beto Mansur
1º SECRETÁRIO

Deputado Felipe Bornier 
2º SECRETÁRIO

Deputada Mara Gabrilli
3º SECRETÁRIA

Deputado Alex Canziani
4º SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
Deputado Mandetta
Deputado Gilberto Nascimento
Deputada Luiza Erundina
Deputado Ricardo Izar

SECRETARIA DA MULHER

PROCURADORIA DA MULHER 

Deputada Elcione Barbalho
PROCURADORA

Deputada Gorete Pereira
1ª PROCURADORA-ADJUNTA

Deputada Keiko Ota
2ª PROCURADORA-ADJUNTA

Deputada Rosângela Gomes
3ª PROCURADORA-ADJUNTA

COORDENADORIA DOS DIREITOS DA MULHER

Deputada Dâmina Pereira
COORDENADORA  

Deputada Flávia Morais
1ª COORDENADORA-ADJUNTA

Deputada Carmen Zanotto
2ª COORDENADORA-ADJUNTA

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende
3ª COORDENADORA-ADJUNTA

Chefe de Gabinete: Lin Israel

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   2 06/02/2017   16:41:33



SUMÁRIO

1. Palavra das coordenadoras e procuradoras da Secretaria da Mulher

2. Sobre a Secretaria da Mulher

3. Atividade legislativa

4. Acolhimento de denúncias

5. Parcerias nacionais e internacionais

6. Procuradorias da mulher nos estados

7. Campanhas e projetos especiais

9. Resultados de comunicação

5

23

29

45

51

61

67

85

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   3 06/02/2017   16:41:33



4

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   4 06/02/2017   16:41:34

A REFO MA QUE o BRASIL PRECISA. @ 



5

PALAVRA DAS 
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Mulheres e o fortalecimento da democracia

Na disputa pelas eleições de 2016, 641 mulheres foram eleitas ao 
cargo de prefeita, em todo o país. Nos outros 4.898 municípios, 
a vitória foi conquistada por homens. A superioridade masculina 
também foi mantida na eleição para vereadores. Em apenas 24 
cidades, as mulheres serão maioria nas câmaras municipais, a partir 
do próximo ano. Lamentavelmente, o abismo entre os gêneros ainda 
é realidade em todos os cargos públicos disputados no Brasil. Na 
Câmara dos Deputados, as mulheres ocupam 55 vagas, de um total 
de 513. No Senado, das 81 cadeiras, há 12 representantes femininas.

A União-InterParlamentar, uma organização internacional dos 
parlamentos dos Estados soberanos, analisou a representação 
feminina no Legislativo em cerca de 190 países. Segundo esse estudo, 
o Brasil ocupa a 155ª posição, atrás de países como Jordânia, Síria, 
Emirados Árabes e, até mesmo, Arábia Saudita. Na América Latina, 
a constatação não foi diferente. Uruguai, Paraguai, Chile, Venezuela, 
Panamá, Peru e Colômbia foram alguns dos países que superaram 
o Brasil em termos de participação feminina no parlamento.

Paralelamente, nós, mulheres, somos maioria absoluta do eleitorado 
do país, quase 53% da população. Fora do Congresso Nacional, 
a disparidade no mercado de trabalho também se mantém. As 
mulheres trabalham até cinco horas a mais que os homens por 
semana, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), mas continuam recebendo menos por isso.

Deputada 
ELCIONE BARBALHO

Procuradora da Mulher 
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Como mulher, mãe e parlamentar, vivencio diariamente as desigualdades impostas a nós. Por 
isso, a paridade de gênero sempre foi um assunto de extrema relevância nos meus 35 anos de 
vida pública. Minha luta por uma sociedade com condições mais justas para as mulheres foi 
intensificada em 2011, quando assumi a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados. 

Em cinco anos de gestão, alcançamos muitas vitórias. Entre elas, destaco a instalação da  
Comissão Mista Permanente de Combate à Violência contra a Mulher; a publicação da cartilha 
Reflexões sobre diversidade e gênero; a parceira com o Banco Mundial, que destinou cerca de 
U$ 300 mil em ações de combate à violência e de valorização profissional feminina; o projeto 
Mutirão da Penha, que percorreu todas as unidades da federação para averiguar a efetiva 
aplicação da Lei Maria da Penha; e a adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Governo Federal. 

Todo o trabalho empenhado na Câmara dos Deputados resultou, ainda, na criação de 
procuradorias da mulher em 11 unidades da Federação. Outros cinco estados seguem analisando 
a proposta para instituição do órgão. 

Muito já foi feito, mas há ainda muito para se conquistar. Em breve, a Câmara dos Deputados 
deverá votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 134/2015. Formulada pelo Senado, 
a proposição determina percentuais progressivos para a representação feminina e masculina 
nas câmaras e nas assembleias legislativas de todo o país. Com isso, o acesso das mulheres 
a esses cargos seria resguardado nas três eleições posteriores à aprovação da emenda. 
Mesmo temporária, essa medida representará um passo importante para minimizar a histórica 
distorção da representatividade feminina na política brasileira.

Precisamos ter claro que o fortalecimento da democracia ocorre com a ampliação dos atores 
sociais envolvidos. Sobretudo na elaboração e fiscalização de políticas públicas. Temos o direito 
de ocupar os espaços que desejamos, tanto na vida social quanto na política, no nosso município, 
estado ou país.
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Democracia e igualdade

A enorme desigualdade de representação entre homens e 
mulheres no parlamento brasileiro se faz sentir nas ações 
cotidianas e na tramitação de projetos importantes para a nação. 
A última legislatura, que contou com apenas 9,9% de cadeiras na 
Câmara dos Deputados ocupadas por mulheres eleitas titulares, 
coloca o Brasil em uma das piores posições do mundo em 
termos de equilíbrio entre homens e mulheres nos espaços de 
representação política.

É para mudar esse cenário que a Secretaria da Mulher da Câmara 
dos Deputados, ao lado de uma série de de órgãos parceiros, tem 
atuado por meio de ações legislativas para propor, acompanhar 
e aprovar projetos de lei que garantam proteção e igualdade às 
mulheres, inclusive atuando para controle e accountability das 
políticas públicas voltadas ao tema. 

Nesses dois anos de minha atuação como Coordenadora dos 
Direitos da Mulher, promovemos ações educativas, publicações 
com diferentes finalidades, eventos distribuídos em diversas 
cidades brasileiras. Aprovamos a Reforma Eleitoral que ampliou o 
tempo de televisão e a destinação de recursos do Fundo Partidário 
às mulheres candidatas, bem como a Lei do Feminicídio.

É importante ressaltar que esse tipo de luta não é e nunca será 
fácil para nós mulheres. Embora o fim da violência contra a mulher 
seja uma pauta comum entre muitas bancadas, muitas vezes 
diferenças ideológicas acabam por barrar projetos importantes 

Deputada DÂMINA PEREIRA 
Coordenadora dos Direitos da Mulher 
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para a proteção das mulheres, ora por falta de compreensão de determinados atores políticos, 
ora por falta de compromisso com a vida da mulher. 

Porém, se a aprovação de medidas de prevenção e proteção já envolve um esforço tremendo 
de todas as deputadas, quando o assunto é  igualdade de representação política, igualdade de 
salários, igualdade substantiva de direitos e deveres, a dificuldade é ainda maior. 

Não é possível conquistarmos uma democracia plena sem que haja igualdade. E igualdade 
não se reflete apenas na construção formal dos termos de uma lei, mas na sua absorção 
e compreensão por homens e mulheres, pelo esclarecimento, pela mudança da cultura que 
há centenas de anos instiste em ditar o lugar de fala e atuação do homem e o da mulher, 
colocando-os em esferas separadas de direitos e deveres e, em última análise, naturalizando a 
desigualdade. 

Nós, deputadas federais, queremos mostrar ao Brasil que a desigualdade não é a essência da 
natureza humana. E que as diferenças biológicas não interferem no intelecto e na competência. 
Não lutamos por privilégios, lutamos por uma democracia da equidade de representação. 
Acredito, sem dúvida, que esse é um caminho saudável e necessário para a superação da crise 
do sistema democrático que afeta a maioria dos países.

A Secretaria da Mulher continuará lutando por todas aquelas que sofrem os mais variados 
tipos de violência, mas também por aquelas que sofrem com as inúmeras desigualdades que 
as marcas do patriarcado e do machismo deixaram em nossa história. 
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2016: um ano de luta, um ano de dor, um ano de conquistas

2016 foi um ano de luta em defesa das mulheres e de avanços, pois 
pudemos comemorar a criação, já no mês de abril, da Comissão 
Permanente em Defesa dos Direitos da Mulher (CMulher)na Câmara 
dos Deputados. O colegiado especializado em apreciar os projetos 
de lei que tratam da pauta feminina complementa as ações da 
Secretária da Mulher, ao participar diretamente da atividade 
legislativa, avaliando projetos que impactam na vida das mulheres 
brasileiras. Juntas, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
e a Secretaria da Mulher oferecem informação e suporte a luta 
feminina.

Pudemos comemorar, ainda, a sanção da Lei nº 13.257/2016  (Marco 
Legal da Primeira Infância), os 10 anos da Lei Maria da Penha, a 
validação de 14 projetos de lei no âmbito da CMulher e aprovação 
do parecer da PEC nº 134/2015, entre outras atividades de sucesso 
do ano. Porém, 2016 demostrou também o quanto ainda é preciso 
lutar para que as mulheres alcancem o lugar devido. Sofremos com 
violência doméstica, abuso sexual, baixa representatividade em 
cargos decisórios e preconceito. 

Como esquecer daquela jovem carioca que com sua história trágica 
de estupro coletivo chacoalhou a sociedade? Como esquecer que a 
cada 11 minutos uma mulher sofre abuso sexual? Como esquecer 
que mais uma vez as mulheres ficaram em menor número nas 
eleições? Como esquecer do caso “Gracinha”, a mãe que perdeu 
a guarda de seus filhos após mensagem preconceituosa proferida 
pelo Ministério Público, e de tantos outros em que as mulheres são 

Deputada GORETE PEREIRA
1ª Procuradora-Adjunta da Mulher 
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preteridas e desrespeitadas? Nós, com tão poucas cadeiras na Câmara dos Deputados, reagimos 
a cada uma dessas situações de violência e desigualdade. Criamos comissões para acompanhar 
as investigações dos casos estupros, apresentamos propostas de leis para atacar o problema, 
realizamos campanhas e lutamos com determinação pela aprovação da PEC nº 134/2015.

Embora representem 7 milhões a mais de votos, as mulheres ainda não têm representação 
proporcional a esse número no Parlamento. Em 2014, só 11% dos cargos em disputa em todo 
o país ficaram com candidatas. No Congresso, a bancada feminina tem apenas 51 deputadas e 
13 senadoras, sendo que 5 estados não contam com uma única mulher eleita. Não se trata de 
privilégio especial, trata-se de equilíbrio de oportunidades, ajuste histórico. Se tivermos mais 
mulheres nessa área tão estratégica, a força da mudança será inegável. É preciso acabar com 
a cultura machista, enraizada na sociedade desde a infância, que mata mulheres e homens.

O trabalho em prol das mulheres exige união, continuidade e apoio da sociedade brasileira. Em 
2017, espero que cresçamos mais, que possamos registrar números expressivos e, acima de 
tudo, que nossa voz seja respeitada e ouvida por todos.
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Avante, guerreiras!

A participação feminina no processo democrático impacta 
diretamente na formação de agendas temáticas decisórias. 
Sabemos da importância da atuação feminina no campo da política 
e que sua participação é importante para o equilíbrio democrático, 
uma vez que as mulheres não representam somente as pautas 
femininas, mas englobam, em sua agenda, principalmente as pautas 
que refletem na vida humana. Com a sensibilidade de mãe, a mulher 
tem um olhar diferenciado quando o assunto é saúde, educação, 
economia, criança, idoso e cada vez mais se apropria de matérias 
tributárias, de infraestrutura e outras.

A Bancada Feminina tem trabalhado muito para promover a 
equidade de gênero em todas as áreas. O empoderamento feminino 
busca o direito das mulheres de participar de debates públicos e 
tomar decisões que sejam importantes para o futuro da sociedade. 
No entanto, considero que ainda existem dois grandes desafios: 
ampliar a participação das mulheres na política e combater a prática 
de violência contra a mulher.

Infelizmente a participação das mulheres na política ainda é muito 
tímida. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas 
últimas eleições municipais, as coligações cumpriram apenas a cota 
mínima de 30% de candidaturas femininas. Essas cotas em nada 
alteraram o número de mulheres eleitas. É preciso mais!

Em análise na Câmara dos deputados, a PEC no 134/2015, assegura 
a cada gênero – masculino e feminino – percentuais mínimos de 

Deputada FLÁVIA MORAIS 
1ª Coordenadora-Adjunta dos 

Direitos da Mulher 
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representação nas três próximas legislaturas: 10% das cadeiras na primeira legislatura (para 
se garantir o percentual já alcançado atualmente), 12% na segunda e 16% na terceira. Segundo 
o texto, caso o percentual mínimo não seja atingido no processo eleitoral regular, as vagas 
faltantes serão preenchidas pelos candidatos do gênero subrepresentado que tenham a maior 
votação nominal individual, dentre os partidos que atingiram o quociente eleitoral. Seria uma 
cota de vagas afirmativa, que valeria apenas por um período, para garantir de fato um número 
mínimo de mulheres com mandato. A aprovação dessa PEC é prioridade para a Bancada, que 
tem lutado incansavelmente para convencer um colegiado que é em sua maioria masculina.

O enfrentamento à violência é outra pauta que exige muito de nós. A Bancada tem trabalhado 
em todos os espaços com reuniões, audiências públicas, articulação com órgãos responsáveis, 
tramitação de projetos pertinentes, tudo para garantir a efetivação da Lei Maria da Penha. Essa, 
só depois de 10 anos, conseguiu trazer os primeiros resultados, com a diminuição dos índices 
de violência  contra  a mulher. Se não fosse a atuação desse grupo de mulheres, com certeza 
grande parte dessa luta passaria em branco e muitos desses direitos não sairiam do papel. Por 
isso: avante, guerreiras!

Influenciar a atuação das mulheres nos espaços de poder e de tomada de decisão continuará 
sendo prioridade da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados em 2017!
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Mulher na política

Minhas queridas e poderosas mulheres do Brasil,

São muitas as lutas que ainda precisamos vencer. Mas, quando olho 
para trás e vejo nosso engatinhar para ter vez e voz numa área 
formada basicamente por homens, sinto muito orgulho de tudo 
que conquistamos e, principalmente, de todas as possibilidades que 
temos.

Por isso é tão importante mais mulheres vivenciarem a política. 
Precisamos e devemos compor a Casa legislativa, seja do município 
ou do estado.  Temos que compartilhar nosso conhecimento e 
sabedoria, para ajudar a reerguer esse país e, principalmente, trazer 
para o Parlamento, o nosso jeito feminino de fazer política.

Assim teremos, cada vez mais, a possibilidade de atuar de forma 
articulada na fiscalização dos programas voltados para a mulher. 
De participar, mais ativamente, da elaboração das políticas públicas 
e acompanhar a tramitação de projetos de lei com impacto nos 
direitos humanos, principalmente, nos direitos das mulheres.

Acredito na nossa força e determinação para sermos reconhecidas 
por nossa capacidade, nosso conhecimento e nossa qualificação.

Somos trabalhadoras, mães, atletas, executivas, advogadas, 
professoras, donas de casa, formadoras de opinião e temos o 
direito de escolher o que realmente nos representa e nos assiste. 
Não precisamos medir forças com os homens, e sim somar. Temos 

Deputada KEIKO OTA
2ª Procuradora-Adjunta da Mulher 
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o dever de ser exemplo para que essa nova geração aprenda a respeitar a mulher, a se respeitar, 
e principalmente, a defender os direitos humanos.

Além de lutar contra o fim da impunidade e pelo combate à violência, nós devemos nos unir, 
cada vez mais, para que leis mais duras deem um basta às atrocidades que acontecem contra a 
mulher. O meu marido, Sr. Masataka Ota, sempre diz: “numa mulher não se bate nem com uma 
flor. Ela merece todo carinho e atenção que um homem pode oferecer”. 

Mas, infelizmente, nem todos os pares pensam dessa forma. Muitos acreditam, e tentam impor, 
que lugar de mulher é na cozinha, cuidando de casa e dos filhos. A mulher é muito mais do 
que isso. O lugar da mulher é onde ela quiser! Ela pode ser sinônimo de multifuncionalidade, 
de empoderamento, de proteção, de capacidade e de maestria. Somos capazes de gerenciar 
crises, de administrar conflitos, de elaborar estratégias e, acima de tudo, lutar por leis que 
assegurem direitos e proteção à mulher.

Para isso, temos que participar mais da vida política e das leis, não só na cobrança de sua 
efetiva aplicação, mas desde a sua elaboração. 

Vejam meu exemplo. Fiz da minha dor pessoal (a perda do meu filho de 8 anos, para a violência 
urbana), a força para lutar pelo fim da impunidade, e também abracei a causa da luta contra a 
violência doméstica. 

Admito que não é fácil, são muitas barreiras a serem quebradas. A do preconceito e o próprio 
medo do novo. Mas a vontade de fazer justiça e proporcionar igualdade a todos é muito maior 
e nos dá ânimo e segurança para enfrentar todos esses medos e incertezas. 

Mulheres, somos poderosas. Acreditem no seu potencial e juntem-se a nós. Vamos nos somar 
às outras parlamentares desta Casa, e continuar essa luta pelos direitos das mulheres.
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Pelo fim da violência contra a mulher e da cultura do estupro

Em 2014, 47.600 mulheres foram estupradas no Brasil. Isso significa um 
estupro a cada 11 minutos se consideramos apenas os casos que foram 
registrados em boletins de ocorrência. Porém, estima-se que nosso país 
tenha cerca de 500 mil vítimas desse crime por ano.

A incerteza do número de casos se deve ao fato de ser um dos crimes mais 
subnotificados do mundo. Nos Estados Unidos, 68% das ocorrências não 
são denunciadas pelas vítimas. No Brasil, dados do Ministério da Justiça 
revelam que 64% das agressões sexuais não são notificadas na polícia 
para posterior investigação e punição.

E quais os motivos do baixo número de notificações? A vergonha moral 
do ato, o medo do julgamento social, o sentimento de culpa e o medo de 
ser julgada e maltratada por autoridades e por aqueles de quem deveria 
receber apoio e ajuda. É, sem dúvida, um cenário que exige a atenção de 
nós parlamentares, independentemente de ideologia e de partido.

É nesse sentido que também tenho dedicado os esforços da Secretaria 
da Mulher da Câmara dos Deputados. Trabalhamos para empoderar as 
mulheres, mas também atuamos para lhes garantir saúde digna e proteção 
a crimes de natureza sexual.  

Quando se fala em estuprador, é recorrente que a imagem seja de um 
sujeito doente, um psicopata, um “monstro” que violenta mulheres na rua. 
Mas a maioria dos casos de violência é praticada por homens considerados 
pessoas “comuns” e, em muitas situações, os abusadores são parentes ou 
amigos próximos da vítima.

Deputada CARMEN ZANOTTO
2ª Coordenadora-Adjunta dos 

Direitos da Mulher 
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Trata-se de de um crime com origem cultural, em primeira ordem. E, por isso, não se combate o estupro 
apenas atuando na repressão, pois a sociedade ainda não compreendeu que os corpos são livres e a 
autonomia de cada um deve ser respeitada, mesmo entre amigos, familiares e conhecidos.

Por isso, em todo o mundo, há um grande movimento pelo empoderamento feminino e equidade de 
gênero, refletido na 5ª Meta de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Mas, em vez de trazermos apenas os problemas, convém propormos soluções. E essas soluções passam 
por duas grandes estratégias: a primeira, de longo prazo, é atuar na educação, para desde cedo esclarecer 
que a igualdade entre homens e mulheres não é meramente formal, mas se reflete também em uma 
igualdade de papéis sociais que precisam ser reinterpretados em uma nova cultura. Já dizia Pitágoras: 
“educai as crianças e não será preciso punir os homens”.

Em segundo lugar, a curto e médio prazo, é necessário trabalharmos políticas de repressão e tratamento 
aos agressores, incluindo aí um reforço à obrigatoriedade de que os serviços de saúde comuniquem os 
casos de violência sexual às autoridades sem qualquer juízo de valor. 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2.265/2015, que tipifica e qualifica o crime de 
estupro coletivo, que busca repreender drasticamente essa prática que não apenas busca a satisfação 
sexual de vários homens, mas passa por uma espetacularização e banalização extrema do corpo feminino. 
E, para casos extremos, devemos recorrer, sim, a outras penas, como a redução química da libido, para 
os agressores sexuais de mulheres e meninas que se demonstrarem compulsivos e que possam cometer 
novas agressões. A mera prisão não é a solução para problemas tão estruturais.

Entendo que a igualdade de representação é pauta importantíssima, bem como a destinação de recursos 
às políticas públicas que garantam o empoderamento e a saúde da mulher. Mas precisamos atuar 
fortemente no combate à violência de gênero, que acomete mulheres e meninas. Há, portanto, um 
enorme trabalho que apenas  começamos a realizar na Secretaria da Mulher. 

O trabalho é grande, mas jamais nos furtaremos em fazê-lo.
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Igualdade sempre! 

O processo de discriminação racial e econômica é longo e histórico e, 
infelizmente, não se esgotou com a abolição da escravatura. 

Trata-se de comportamento que está arraigado em nossa sociedade, 
atingindo homens, mulheres e crianças de todas as idades. É situação 
vexatória sobre a qual devemos refletir, buscando os necessários 
instrumentos para minora-la.

Tive a honra e o privilégio de ser designada Relatora da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Violência contra Jovens Negros, instituída 
pela Câmara dos Deputados. Para cumprir o desiderato, viajei de norte a sul 
do Brasil. Vivenciei depoimentos chocantes de mães que perderam seus 
filhos, vítimas de crimes étnicos, apenas porque eram negros e pobres.

O mesmo resultado nefasto da discriminação racial apurado pela CPI 
aparece em relação às mulheres negras. Pesquisa elaborada pelo Mapa da 
Violência 2015, compreendendo o período entre os anos de 2003 a 2013, 
aponta que, em uma década, os assassinatos contra mulheres negras 
passaram de 1.864 registros para 2.875, um aumento de 54%, ao passo 
que o índice de mortes violentas de mulheres brancas diminuiu 9,8%.

Apenas em 2013, 4.762 mulheres foram assassinadas no país. Isso 
representa 13 homicídios femininos por dia ou o assassinato de uma 
mulher a cada 1h50. Esses vergonhosos índices posicionam o Brasil 
como o quinto país do mundo onde mais ocorrem mortes violentas de  
mulheres, sendo superado apenas por El Salvador, Colômbia, Guatemala 
e Rússia.

Não resta dúvida que toda a legislação instituída desde a Lei Áurea, 
a exemplo da Lei Afonso Arinos, do Estatuto da Igualdade Racial e dos 

Deputada ROSÂNGELA GOMES
3ª Procuradora-Adjunta da Mulher 
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dispositivos existentes na Constituição Federal de 1988, resultaram em avanços importantes para a 
equidade racial, social e sexual.

Não obstante, está claro que, além do constante aperfeiçoamento do nosso arcabouço jurídico protetivo, 
há a necessidade e urgência de se adotar políticas inclusivas – em maior quantidade e melhor qualidade 
– capazes de reparar a subtração de direitos praticados há mais de quatro séculos, plenificando assim a 
justiça social e racial que tanto almejamos.

Nesse sentido, apresentei o Projeto de Lei Complementar nº 194/2015, para tornar inelegíveis os 
condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, que forem 
condenados por crimes contra a mulher, tipificados na Lei Maria da Penha.

De igual forma, sou autora do Projeto de Lei Complementar nº 13/2015, já transformado na Lei 
Complementar nº 153/2015, cujo objetivo é destinar recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) 
para a implantação e manutenção de berçário, creche e seção destinada à gestante e à parturiente nos 
estabelecimentos penais.

Também tivemos relatório aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família ao Projeto de Lei 
nº 42/2015, de autoria do deputado Sergio Vidigal (PDT-ES), que reconhece o direito de acesso ao 
atendimento policial especial ininterrupto como direito fundamental da mulher, determinando o 
funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana, das delegacias de polícia especializadas no 
atendimento à mulher.

Também em defesa das mulheres apresentamos, entre outros, o Projeto de Lei nº 5.014/2016, que 
acrescenta dispositivo na Lei nº 8.906/1994, para estabelecer que a advogada grávida, em causas 
em que haja sustentação oral, tenha o direito de requerer preferência na pauta de julgamento do 
dia; o Projeto de Lei nº 2.939/2015, que altera a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), para criar 
a audiência de admoestação no processo criminal para autores de violência doméstica e familiar; e 
o Projeto de Lei nº 349/2015, que altera as Leis nos 4.737/1965 e 9.504/1997, para dispor sobre o 
combate à violência e à discriminação político-eleitorais contra a mulher. Devemos aprender com o 
passado e trabalhar no presente para vislumbrar um futuro em que, em igualdade de condições, as 
mulheres possam dispor de educação, serviços de saúde, condições dignas de trabalho, moradia, 
lazer, transporte e, sobretudo, respeito. Capazes de resgatar essa dívida histórica e colocar o Brasil 
no rumo que queremos: um país de justiça e de igualdades reais.

Devemos cada vez mais nos irmanarmos pela luta por direitos de igualdade e de fraternidade, tão 
raros nessa quadra da nossa história.
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Na busca pela igualdade de oportunidades

A participação da mulher vem crescendo na política, mas é 
necessário crescer mais. Precisamos de mais prefeitas, vereadoras, 
deputadas, governadoras para que possamos participar de fato da 
gestão na política.

É importante dizer que a Secretaria da Mulher da Câmara dos 
Deputados tem realizado um trabalho fundamental no combate 
à violência contra a mulher, ao preconceito, à discriminação em 
relação ao mundo do trabalho – uma vez que ainda ganhamos 
menos que os homens para desempenhar as mesmas funções – e 
na luta pela igualdade de direitos.

Em 2016, conseguimos avançar um passo importante com a 
aprovação, na comissão especial, da PEC nº 134/2015. Se aprovada 
em definitivo, a proposta alterará Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) para reservar cadeiras para mulheres não só na 
Câmara dos Deputados, mas também nas assembleias legislativas, 
na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras municipais.

Essa é uma ação temporária para que a mulher possa ter condições 
diferenciadas de concorrência e ocupar um espaço maior na 
política. Logicamente, isso não se trata de disputa entre os sexos, 
mas o nosso papel é garantir que as condições, que hoje são 
desiguais, possam ser mais favoráveis e equilibradas, propiciando 
oportunidade àquelas mulheres que querem participar da política.

Deputada PROFESSORA DORINHA 
SEABRA REZENDE

3ª Coordenadora-Adjunta dos 
Direitos da Mulher 
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A Secretaria da Mulher ainda tem grandes desafios pela frente em relação a educação, gênero, 
discriminação e, acima de tudo, na busca preparo da mulher para enfrentar as suas lutas diárias.
 
E nós queremos dar continuidade a esse trabalho. Somos muitas mulheres de diferentes perfis 
com representação na Câmara Federal e o que nos une é a luta para promover o empoderamento, 
o fortalecimento e o respeito à mulher na sociedade.
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SOBRE A 
SECRETARIA DA MULHER
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Equipe Técnica da Secretaria da Mulher

Lin Israel Costa dos Santos  Chefe de Gabinete

Valéria da Costa Lima Billafan  Assessora Chefe Técnica-Jurídica
Nilma Martins Calazans   Chefe do Serviço de Administração
Fernanda Monteiro de Carvalho  Assessora de Comissões
Livia Mesencio Barini Shiraishi  Coordenadora de Eventos
Alex Anderson Nunes da Costa  Assessor Técnico
Ana Cláudia Sousa Oliveira  Analista Legislativa
Angelo Bôsco Machado de Andrade Assessor Técnico
Anna Karina Crema Duarte  Assistente Técnica
Carlos Santos Manzini Junior  Assessor Técnico
Clara Monteiro de Castro Pinto  Analista Legislativa
Gerson Luiz Scheidweiler Ferreira Assessor Técnico
Letícia Silva Pires Pimentel  Assessora de Imprensa
Marília Ribas Ramalho Órfão  Assistente Técnica-Jurídica
Teófilo José Leão Figueiredo  Assessor Técnico
Luís Sérgio Monteiro Terra  Assessor Técnico
Iara Cordeiro    Assessora Técnica
Joseanes Lima dos Santos  Assessora Técnica
Juliana Brandt Guedes   Assessora Técnica
Mariane Pereira dos Santos  Adolescente Aprendiz
Samuel Joaquim Gomes Soares  Adolescente Aprendiz
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SOBRE A SECRETARIA DA MULHER

BREVE HISTÓRICO

Em julho de 2013, os deputados e deputadas federais, na gestão do Presidente Henrique Eduardo Alves, 
aprovaram a criação da Secretaria da Mulher, por meio da Resolução nº 31/2013. Essa estrutura uniu a 
Procuradoria da Mulher, criada em 2009, e a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, que representa a 
Bancada Feminina.

A medida trouxe mecanismos importantes para a representação feminina no Parlamento, como a 
presença da Coordenadora dos Direitos da Mulher (eleita pela Bancada Feminina) nas reuniões do Colégio 
de Líderes, com direito a voz, voto e uso do horário de liderança nas sessões plenárias.

O QUE É A BANCADA FEMININA?

A Bancada Feminina é um agrupamento suprapartidário integrado por todas as deputadas. Possui 
destacada relevância histórica por ter sido responsável por grandes avanços na defesa dos direitos das 
mulheres, com forte atuação durante a última Assembleia Nacional Constituinte, quando foi chamada 
de Bancada do Batom. Suas reuniões ocorrem mensalmente, de forma ordinária, e extraordinariamente 
sempre que uma parlamentar solicitar que o colegiado delibere sobre determinado assunto. A Bancada 
Feminina possui uma coordenadora e três coordenadoras-adjuntas (de partidos distintos), eleitas por 
todas as deputadas na primeira quinzena da primeira e terceira sessões legislativas. Ou seja, nesta 55ª 
legislatura, teremos duas eleições para a coordenação da Bancada Feminina, a primeira ocorreu em 2015 
e a segunda acontecerá em 2017.
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O QUE É A PROCURADORIA DA MULHER?

A Procuradoria da Mulher é um órgão institucional criado em 2009 com o objetivo de zelar pela 
participação mais efetiva das deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara, além de fiscalizar e 
acompanhar programas do Governo Federal, receber denúncias de discriminação e violência contra a 
mulher e cooperar com organismos nacionais e internacionais na promoção dos direitos da mulher.  A 
procuradora da mulher é eleita com três procuradoras-adjuntas (de partidos distintos), por todas as 
deputadas, na primeira quinzena da primeira e terceira sessões legislativas, na mesma eleição para a 
Coordenação da Bancada Feminina.

AVANÇOS CONQUISTADOS

Com a criação da Secretaria da Mulher, a Bancada Feminina passou a ter:

•	 Voz	e	voto	no	Colégio	de	Líderes	para	pautar	projetos	de	interesse	das	deputadas	federais;
•	 Horário	de	liderança	nas	comunicações	em	Plenário;
•	 Infraestrutura	para	prestação	de	serviços	às	parlamentares;
•	 Prioridade	na	divulgação	de	ações	pelos	veículos	de	comunicação	da	Câmara	dos	Deputados.

SERVIÇOS PRESTADOS ÀS PARLAMENTARES

Acompanhamento legislativo

A Secretaria da Mulher conta com uma equipe para fazer o acompanhamento dos projetos de interesse 
da Bancada Feminina, bem como daqueles elencados individualmente pelas parlamentares como 
prioritários, nas comissões permanentes e temporárias, no Plenário da Câmara e, em articulação com a 
Procuradoria da Mulher no Senado, também naquela Casa.

Atualmente, existem centenas de proposições (a maioria arquivada ao final da 54ª Legislatura) que 
interessam diretamente às mulheres brasileiras. As que têm tramitação mais adiantada são oriundas 
da CPMI de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e algumas delas (já aprovadas no Senado) estão 
prontas para a pauta do Plenário.
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Assessoria jurídica e recebimento de denúncias

A assessoria jurídica da Secretaria da Mulher recebe e examina denúncias de violência e discriminação 
contra a mulher e as encaminha aos órgãos competentes, garantindo também suporte especializado na 
compreensão de leis e projetos de lei de interesse das parlamentares no campo do Direito.

Entre 2013 e 2014, a Secretaria da Mulher recebeu diversas denúncias de discriminação e violência contra 
a mulher.  Algumas delas tornaram-se símbolo de luta contra a violência de gênero, como os casos 
de Mara Rúbia e Fernanda Karla Porto, amplamente divulgados pela imprensa. Em ambos os casos, 
a Secretaria da Mulher realizou audiências com autoridades, inclusive com comissões externas, para 
averiguar a atuação e eventual negligência dos órgãos públicos.

Promoção da imagem e da atuação da mulher na Câmara dos Deputados

A divulgação dos mandatos das deputadas federais realizada pelos gabinetes é incrementada com a 
assessoria de comunicação da Secretaria da Mulher, que mantém canais de comunicação com a sociedade, 
instituições de defesa dos direitos da mulher e órgãos governamentais por meio de jornal informativo 
quinzenal, cartilhas, relatórios, campanhas publicitárias educativas e antidiscriminatórias, além de redes 
sociais e envio de press releases à imprensa interna e externa.

Realização de eventos e audiências 

Além das reuniões da Bancada Feminina, a Secretaria da Mulher realiza seminários periódicos voltados 
à discussão de temas de interesse das mulheres, audiências públicas, encontros com autoridades dos 
poderes Executivo e Judiciário, cursos de formação, exposições e atividades alusivas ao Dia Internacional 
da Mulher, ao Outubro Rosa, aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, entre 
outros.
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ATIVIDADE LEGISLATIVA

A Secretaria da Mulher realiza o acompanhamento das proposições de interesse da Bancada Feminina 
nas comissões permanentes e temporárias, no Plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal 
(em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher daquela Casa).

A seguir, elencamos as principais proposições que estão sob acompanhamento da assessoria legislativa 
da Secretaria da Mulher, bem como aquelas que resultaram do trabalho das parlamentares para sua 
aprovação por referirem-se à mulher ou afetarem-na diretamente.

PROPOSIÇÕES APROVADAS NAS COMISSÕES (2015)

Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 1044/2007

Acrescenta dispositivo na Lei nº 8.213, de 1991. 
Explicação: Limita a possibilidade de representação 
dos segurados perante os órgãos da Previdência 
Social, admitindo- se procuração por instrumento 
público apenas para cônjuge, companheiros, parentes 
legais até 3º grau, assistente social que represente a 
instituição onde está internado o beneficário e 
advogado, impedindo a atuação de "agenciador".

Luiza Erundina PSB SP CCJC -  Aguardando Parecer

PL 3445/2008 Determina a distribuição de fórmula láctea infantil aos 
lactentes de mães portadoras do vírus HIV.

Jô Moraes PCdoB MG CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 6717/2009]

PL 4467/2008
Dispõe sobre a assistência à saúde da gestante e do 
nascituro portadores do vírus HIV (Vírus da 
Imunodefic iência Humana).

Aline Corrêa PP SP
CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 6717/2009]

PL 5752/2009 Assegura a distribuição de leite aos nascituros de 
mães portadoras do vírus HIV.

Gorete Pereira PR CE CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 6717/2009]
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Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 6717/2009

Altera a Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, que 
"dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos 
aos portadores do HIV e doentes de AIDS", para incluir 
o benefíc io do fornecimento de leite em pó para os 
filhos de mães portadoras do HIV ou doentes de AIDS. 
Explicação: A distribuição ocorrerá durante os dois 
primeiros anos de vida.

Senado Federal -  Mauro Miranda PMDB GO CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 7118/2010

Altera a o Decreto- Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 
1940, que dispõe sobre o Código Penal Brasileiro. 
Explicação: Aumenta a pena do homicídio qualificado 
em crime cometido no período em que a vítima estiver 
sob as medidas protetivas estabelecidas na Lei Maria 
da Penha.

Marcos Montes DEM MG CCJC -  Aguardando Parecer

PL 259/2011

Altera o caput do art. 1.822 e o art. 1.844 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. Explicação: Estabelece que os bens arrecadados 
na declaração de vacância de herança passarão ao 
domínio das Santas Casas de Misericórdia.

Carlos Bezerra PMDB MT CCJC -  Pronta para Pauta

PL 329/2011

Altera o caput do art. 396 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto- lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para assegurar à empregada o 
direito a dois períodos de descanso de meia hora cada 
um, durante a jornada de trabalho, para amamentar ou 
cuidar de seu filho até que este complete seis meses.

Hugo Leal PSC RJ CCJC -  Pronta para Pauta

PL 1285/2011 Cria o Banco de Prótese Mamária. Felipe Bornier PHS RJ CCJC -  Aguardando Parecer

PL 1909/2011

Acrescenta dispositivo à Lei n.º 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências". Explicação: 
Tipifica o ato de atrapalhar ou constranger o 
aleitamento materno.

Carlos Bezerra PMDB MT CCJC -  Aguardando Parecer

PL 4082/2012
Altera o art. 186, da Lei nº 8.112, 11 de dezembro de 
1990 e o art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
Explicação: Acrescenta doenças ao rol de doenças 
especificadas em lei.

Arnaldo Faria de Sá PTB SP CFT -  Pronta para Pauta

PL 4456/2012

Acrescenta inciso VI ao art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de 
fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP), para incluir programas de 
assistência psicossocial dentre os projetos apoiados 
pelo Fundo.

Senado Federal -  Renan Calheiros PMDB AL CFT -  Aguardando Parecer

PL 5097/2013

Altera os arts. 129 e 145 do Decreto- lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 -  Código Penal. Explicação: 
Eleva a pena mínima do crime de lesão corporal em 
situação de violência doméstica e estabelece que a 
ação penal de crime de violência contra a mulher é 
ação pública incondic ionada.

Aline Corrêa PP SP CCJC -  Aguardando Parecer
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Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 5976/2013

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de 
outubro de 2011, para inserir as mulheres em situação 
de violência doméstica ou familiar entre os 
destinatários prioritários do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

Márcio Macêdo PT SE CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 6856/2013

Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
para incluir grupos formais e informais de mulheres da 
agricultura familiar entre aqueles com prioridade na 
aquisição de gêneros alimentíc ios no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), e 
para estabelecer que pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da venda da família será feita no nome da 
mulher.

Senado Federal -  Ana Rita PT ES CCJC -  Aguardando Designação de Relator

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.

Iara Bernardi PT SP CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 5097/2013]

PL 42/2015
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para 
reconhecer o direito de acesso ao atendimento polic ial 
especial ininterrupto como direito fundamental da 
mulher.

Sergio Vidigal PDT ES CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 173/2015
Tipifica o crime de descumprimento de medidas 
protetivas da Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006 -  Lei 
Maria da Penha. 

Alceu Moreira PMDB RS MESA -  Aguardando Apreciação pelo Senado Federal

PL 232/2015 Dispõe sobre suplementação medicamentosa de 
ácido fólico, para prevenir má- formação fetal.

Marcelo Aro PHS MG CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 347/2015

Acrescenta dispositivo ao art. 12 da Lei nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006, para tornar obrigatória a 
informação sobre a condição de pessoa com 
defic iência da mulher vítima de agressão doméstica ou 
familiar e dá outras providências.

Rosangela Gomes PRB RJ CCJC -  Aguardando Parecer

PL 1331/2015
Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 -  Marco 
Civil da Internet, dispondo sobre o armanezamento de 
dados de usuários inativos na rede mundial de 
computadores.

Alexandre Baldy PSDB GO CCJC -  Aguardando Parecer

PL 1397/2015
Dá nova redação à Lei n.º 11.284, de 2 de março de 
2006, para garantir a contratação e a manutenção no 
emprego de mulheres nas empresas que exploram 
concessões florestais.

Angelim PT AC CFT -  Aguardando Designação de Relator

PL 1444/2015
Altera o art. 1º da Lei nº 10.449, de 9 de maio de 2002, 
que dispõe sobre a comercialização de preservativos 
masculinos de látex de borracha.

Dr. Jorge Silva PROS ES CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 1710/2015 Dispõe sobre a política de desenvolvimento e apoio às 
atividades das mulheres marisqueiras.

Tia Eron PRB BA CCJC -  Aguardando Parecer
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Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 2368/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de aviso 
sobre o direito ao atendimento preferencial e de 
identificação do espaço destinado ao atendimento 
especial assegurados pela Lei nº 10.048, de 8 de 
novembro de 2000.

Arthur Virgílio Bisneto PSDB AM CCJC -  Pronta para Pauta

PL 8330/2015

Altera a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha). para garantir à mulher vítima de 
violência doméstica o recebimento de benefic io 
eventual, e a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), para definir o 
termo "situação de vulnerabilidade temporária" de que 
trata o seu art. 22".

Senado Federal -  Humberto Costa PT PE CMULHER -  Aguardando Parecer

PROPOSIÇÕES APROVADAS NAS COMISSÕES (2016)

Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PEC 205/2007

Fixa reserva de vaga na representação da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal para mulheres e dá 
outras providências.

Luiz Carlos Hauly PSDB PR CCP -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PEC 134/2015]

PEC 371/2013

Dá nova redação aos arts. 45 e 46 da Constituição 
Federal, fixando reserva de vaga para mulheres na 
representação da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal e dá outras providências.

Iriny Lopes PT ES CCP -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PEC 134/2015]

PEC 134/2015

Acrescenta art. 101 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para reservar vagas para 
cada gênero na Câmara dos Deputados, nas 
Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas 3 (três) 
legislaturas subsequentes.

Senado Federal - - -

PEC 246/2016

Altera o art. 203 da Constituição Federal para incluir o 
amparo à mulher vítima de violência entre os objetivos 
da assistência social.

Senado Federal -  Marta Suplicy PT SP MESA -  Aguardando Criação de Comissão Temporária

PL 1067/2007

Institui procedimentos para identificação e segurança 
de recém- nascido nos hospitais e nas maternidades 
públicas. 

Miguel Martini PHS MG CFT -  Aguardando Parecer

PL 1159/2007

Altera a redação do art. 1.815 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, que insitui o Código Civil. Explicação: 
Confere legitimidade ao Ministério Público para 
promover ação visando à declaração de indignidade 
de herdeiro ou legatário.

Antonio Bulhões PMDB SP MESA -  Aguardando Envio à Redação Final
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Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 1988/2007

Dispõe sobre a obrigatoriedade de se utilizar pulseira 
com sensor eletrônico sonoro, para identificação e 
segurança de recém- nascido, nos hospitais e nas 
maternidades públicas e privadas. 

Carlos Willian PTC MG CFT -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 1067/2007]

PL 2638/2007

Dispõe sobre a criação da Semana Nacional de 
Combate à Violência Contra a Mulher e dá outras 
providências. 

Chico Lopes PCdoB CE MESA -  Aguardando Apreciação pelo Senado Federal

PL 3445/2008
Determina a distribuição de fórmula láctea infantil aos 
lactentes de mães portadoras do vírus HIV.

Jô Moraes PCdoB MG CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 6717/2009]

PL 4456/2008

Altera o inciso II do art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 -  Estatuto da Criança e do Adolescente, para 
obrigar os serviços de atenção à saúde das gestantes 
a usar tinta adequada para a identificação de recém-
nascidos.

Davi Alcolumbre DEM AP CFT -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 1067/2007]

PL 4461/2008

Determina a distribuição de fórmula láctea infantil a 
lactentes portadores de intolerância à lactose nas 
condições que especifica.

Henrique Afonso PT AC CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 6717/2009]

PL 4467/2008

Dispõe sobre a assistência à saúde da gestante e do 
nascituro portadores do vírus HIV (Vírus da 
Imunodefic iência Humana).

Aline Corrêa PP SP CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 6717/2009]

PL 4480/2008

Altera a Lei nº 9.434, de 04 fevereiro de 1997, e garante 
as informações sobre a importância e os benefíc ios da 
doação do sangue do cordão umbilical e a divulgação 
dos mesmos. 

Roberto Britto PP BA CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 5752/2009
Assegura a distribuição de leite aos nascituros de mães 
portadoras do vírus HIV.

Gorete Pereira PR CE CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 6717/2009]

PL 6717/2009

Altera a Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, que 
"dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos 
aos portadores do HIV e doentes de AIDS", para incluir 
o benefíc io do fornecimento de leite em pó para os 
filhos de mães portadoras do HIV ou doentes de AIDS. 
Explicação: A distribuição ocorrerá durante os dois 
primeiros anos de vida.

Senado Federal -  Mauro Miranda PMDB GO CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 7441/2010

Prevê o pagamento, pelo Poder Público, de danos 
morais e pensão indenizatória aos dependentes das 
vítimas fatais de crimes de violência sexual e violência 
doméstica, nos casos em que for comprovado erro 
material do Estado.

Jô Moraes PCdoB MG CSSF -  Aguardando Parecer

PL 166/2011
Dispõe sobre a criação de Casas Apoio destinadas ao 
atendimento de adolescentes grávidas.

Weliton Prado PT MG CMULHER -  Aguardando Parecer

PL 756/2011

Dispõe sobre normas de equidade de gênero e raça, 
de igualdade das condições de trabalho, de 
oportunidade e de remuneração no serviço público.

Paulo Pimenta PT RS CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 1911/2011
Cria Política Pública de Prevenção e Atendimento às 
Adolescentes e Jovens Grávidas.

Neilton Mulim PR RJ CMULHER -  Tramitando em Conjunto [Proposição 
principal: PL 166/2011]

PL 4603/2012

Obriga as unidades de saúde a adotarem sistema de 
identificação eletrônica de recém- nascidos e 
parturientes.

Major Fábio DEM PB CFT -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 1067/2007]

PL 4690/2012

Determina a maneira por meio da qual deve ser feita 
alusão a cargos, empregos e funções públicas, 
inclusive os que sejam providos por meio de sufrágio 
eleitoral ou se revistam de natureza política, em 
documentos expedidos por órgãos e entidades da 
Administração Pública federal direta e indireta.

Sandra Rosado PSB RN CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 756/2011]
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Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 4884/2012

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
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, que 
dispõe sobre os Planos de Benefíc ios da Previdência 
Social, para dispor sobre licença especial à gestante 
em situação de risco.

Senado Federal -  Marta Suplicy PT SP CSSF -  Aguardando Designação de Relator

PL 5976/2013

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 12.513, de 26 de 
outubro de 2011, para inserir as mulheres em situação 
de violência doméstica ou familiar entre os 
destinatários prioritários do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

Márcio Macêdo PT SE CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 6856/2013

Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
para incluir grupos formais e informais de mulheres da 
agricultura familiar entre aqueles com prioridade na 
aquisição de gêneros alimentíc ios no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), e 
para estabelecer que pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da venda da família será feita no nome da 
mulher.

Senado Federal -  Ana Rita PT ES CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 7150/2014
Altera a Lei nº 8.080, de 11 de setembro, de 1990, para 
determinar a realização de campanhas destinadas à 
realização de exames preventivos do câncer de 
próstata e de mama. 

Rodrigo Maia DEM RJ CMULHER -  Aguardando Parecer

PL 42/2015
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para 
reconhecer o direito de acesso ao atendimento polic ial 
especial ininterrupto como direito fundamental da 
mulher.

Sergio Vidigal PDT ES CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 44/2015
Dá nova redação ao inciso II do art. 35 da Lei n. 11.340, 
de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, 
substituindo o termo "menor" pela expressão "crianças 
e adolescentes, e dá outras providências.

Sergio Vidigal PDT ES CMULHER -  Aguardando Parecer

PL 232/2015 Dispõe sobre suplementação medicamentosa de ácido 
fólico, para prevenir má- formação fetal.

Marcelo Aro PHS MG CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 349/2015
Dispõe sobre o combate à violência e à discriminação 
político- eleitorais contra a mulher. Explicação: Altera a 
Lei nº 4.737, de 1965 e a Lei nº 9.504, de 1997.

Rosangela Gomes PRB RJ CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 622/2015

Dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos 
para contratação de artistas que, em suas músicas, 
desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as 
mulheres a situação de constrangimento, ou 
contenham manifestações de homofobia, 
discriminação racial ou apologia ao uso de drogas 
ilíc itas

Moema Gramacho PT BA CDHM -  Aguardando Parecer

PL 853/2015
Dá nova redação ao art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências".

Conceição Sampaio PP AM
CFT -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 1067/2007]

PL 854/2015
Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) 
exemplar da Lei Maria da Penha em escolas e 
bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias 
de políc ia.

Conceição Sampaio PP AM CFT -  Aguardando Parecer
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Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 1259/2015

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos 
Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiro Militar do 
Distrito Federal, de que trata a Lei no 7479, de 02 junho 
de 1986; acrescenta o art. 69- A a este e altera o art. 29 
da Lei de Promoção dos Ofic iais da CBMDF, de que 
trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975. Explicação: 
Trata da concessão de Licença para Acompanhar 
Cônjuge aos bombeiros militares do Distrito Federal. 

Alberto Fraga DEM DF CTASP -  Aguardando Parecer

PL 1365/2015

Dispõe sobre a guarda dos animais de estimação nos 
casos de dissolução litigiosa da sociedade e do 
vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras 
providências.

Ricardo Tripoli PSDB SP CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 1397/2015

Dá nova redação à Lei n.º 11.284, de 2 de março de 
2006, para garantir a contratação e a manutenção no 
emprego de mulheres nas empresas que exploram 
concessões florestais.

Angelim PT AC CFT -  Aguardando Designação de Relator

PL 1444/2015

Altera o art. 1º da Lei nº 10.449, de 9 de maio de 2002, 
que dispõe sobre a comercialização de preservativos 
masculinos de látex de borracha.

Dr. Jorge Silva PROS ES CCJC -  Aguardando Designação de Relator

PL 1545/2015

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de 
forma a dispor sobre a obrigação de que os 
estabelecimentos de ensino notifiquem pai, mãe ou 
responsáveis legais acerca das faltas injustificadas dos 
educandos e sobre a obrigatoriedade de presença de 
psicólogos nas escolas públicas de educação básica.

Carlos Henrique Gaguim PMDB TO CFT -  Aguardando Parecer

PL 1580/2015

Concede às doadoras de leite materno isenção de 
pagamento de taxa de inscrição em concurso para 
provimento de cargo ou emprego na administração 
pública federal.

Laudivio Carvalho PMDB MG CSSF -  Aguardando Parecer

PL 1710/2015
Dispõe sobre a política de desenvolvimento e apoio às 
atividades das mulheres marisqueiras.

Tia Eron PRB BA CCJC -  Aguardando Parecer

PL 2252/2015

Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica -  CNPJ de 
estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico 
de pessoas e com a exploração sexual. 

Roberto Alves PRB SP CFT -  Aguardando Parecer

PL 2362/2015

Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 -  Lei 
Maria da Penha - , para garantir o direito à c irurgia 
plástica reparadora, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, à mulher vítima de violência doméstica da qual 
tenham resultado sequelas físicas. 

Alfredo Nascimento PR AM CSSF -  Aguardando Designação de Relator

PL 2421/2015
Assegura à mulher, na condição de chefe de família, o 
direito de aquisição de terras públicas

Dr. Jorge Silva PROS ES CMULHER -  Aguardando Designação de Relator

PL 2577/2015

Tipifica a conduta de a mulher imputar fato ilíc ito a seu 
companheiro com a finalidade de obter privilégio na 
ação da guarda de menores. Explicação: Altera o 
Decreto- Lei nº 2.848, de 1940.

Vinic ius Carvalho PRB SP CCJC -  Aguardando Parecer

PL 3012/2015

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência 
das bolsas de estudo concedidas por agências de 
fomento para proteção às mulheres bolsistas em 
função de maternidade.

Alice Portugal PCdoB BA CCP -  Aguardando Encaminhamento

PL 3170/2015

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para 
garantir o direito a acompanhamento e orientação à 
mãe com relação à amamentação.

Diego Garcia PHS PR CCJC -  Aguardando Parecer

PL 3220/2015

Estabelece o direito de as mães amamentarem seus 
filhos durante a realização de concursos públicos na 
administração pública direta e indireta dos Poderes da 
União. 

Senado Federal -  José Medeiros PPS MT CSSF -  Aguardando Designação de Relator
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Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 3265/2015

Altera os arts. 24, 66, 69, 77 e 122 do Estatuto dos 
Polic iais Militares da Políc ia Militar do DF, de que trata a 
Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, sobre a 
licença para acompanhar cônjuge; acrescenta o art. 
68- A.

Alberto Fraga DEM DF CTASP -  Tramitando em Conjunto [Proposição 
principal: PL 1259/2015]

PL 3330/2015

Altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, para estender o direito a horário 
especial ao servidor público federal que tenha 
cônjuge, filho ou dependente com defic iência de 
qualquer natureza e para revogar a exigência de 
compensação de horário.

Senado Federal -  Romário PSB RJ MESA -  Aguardando Sanção

PL 3452/2015
Institui o mês de agosto como o Mês do Aleitamento 
Materno. 

Dulce Miranda PMDB TO CCJC -  Aguardando Parecer

PL 3835/2015
Dispõe sobre a guarda dos animais de estimação nos 
casos de separação litigiosa de seus possuidores.

Goulart PSD SP CCJC -  Tramitando em Conjunto [Proposição principal: 
PL 1365/2015]

PL 4024/2015

Introduz o parágrafo quarto no art. 6º da Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 
Assistência Social), para instituir programas de 
prevenção à gravidez precoce. 

Marcelo Belinati PP PR CMULHER -  Tramitando em Conjunto [Proposição 
principal: PL 166/2011]

PL 4157/2015

Altera o art. 16 da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, 
que dá nova regulamentação à profissão de Corretor 
de Imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos 
de fiscalização e dá outras providências. Explicação: 
Isenta do pagamento de anuidade aos Conselhos 
Regionais de Corretores de Imóveis, por dois anos, as 
Corretoras de Imóveis após o nascimento de filho. 

Tia Eron PRB BA CSSF -  Aguardando Designação de Relator

PL 4291/2016

Altera a Lei n° 12.513, de 26 de outubro de 2011, para 
assegurar prioridade de atendimento pelo Pronatec 
aos estudantes integrantes de famílias com mulheres 
responsáveis pela unidade familiar. 

Carlos Henrique Gaguim PMB TO CMULHER -  Aguardando Designação de Relator

PL 4614/2016

Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para 
acrescentar atribuição à Políc ia Federal no que 
concerne à investigação de crimes praticados por meio 
da rede mundial de computadores que difundam 
conteúdo misógino, ou seja, aqueles que propagam o 
ódio ou a aversão às mulheres. 

Luizianne Lins PT CE CSPCCO -  Aguardando Parecer

PL 5000/2016

Institui a Política Nacional de Informações Estatísticas 
Relacionadas à Violência contra a Mulher (Pnainfo).

Senado Federal -  Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Partic ipativa

- - CSPCCO -  Aguardando Parecer

PL 5304/2016

Altera a Lei nº. 8.036, de 11 de maio de 1990, que 
dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), para permitir o saque do saldo quando 
a mulher trabalhadora estiver em situação de violência 
doméstica, na forma que indica.

Ronaldo Martins PRB CE CTASP -  Aguardando Designação de Relator

PL 5345/2016

Acrescenta à Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, 
dispositivo que estimula a partic ipação das mulheres e 
jovens que residem em assentamentos da reforma 
agrária em cursos oferecidos por intermédio da Bolsa-
Formação.

Laudivio Carvalho SD MG CTASP -  Aguardando Designação de Relator

PL 5461/2016

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
“ dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências” , para assegurar o direito de 
as gestantes receberem gratuitamente repelente 
contra o mosquito Aedes aegypti.

Senado Federal -  Vanessa 
Grazziotin

PCdoB AM CSSF -  Aguardando Designação de Relator
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Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 5654/2016

Altera os arts. 14 e 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 (Lei de Execução Penal), para assegurar 
tratamento humanitário à mulher em trabalho de parto, 
bem como assistência integral à sua saúde e à do 
nascituro, promovida pelo poder público, e para vedar 
a utilização de algemas em mulheres durante o 
trabalho de parto.

Senado Federal -  Maria do Carmo 
Alves

DEM SE CSPCCO -  Aguardando Parecer

PL 5745/2016
Obriga a criação do Programa Nacional de Prevenção 
à Gravidez Precoce.

Felipe Bornier PROS RJ CMULHER -  Tramitando em Conjunto [Proposição 
principal: PL 166/2011]

PL 6074/2016

Inclui o § 8º no art. 168 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que dispõe sobre exame médico 
demissional. Explicação: Trata de exame de gravidez 
por ocasião da demissão do emprego.

Laercio Oliveira SD SE CTASP -  Aguardando Designação de Relator

PLP 238/2016

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, para incluir as ações de combate à violência 
contra a mulher no rol de exceções à suspensão de 
transferências voluntárias a entes da Federação 
inadimplentes.

Luizianne Lins PT CE CFT -  Aguardando Parecer

PROPOSIÇÕES APROVADAS E ENVIADAS AO SENADO FEDERAL (2015/2016)

Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 2638/2007
Dispõe sobre a criação da Semana Nacional de 
Combate à Violência Contra a Mulher e dá outras 
providências. 

Chico Lopes PCdoB CE MESA -  Aguardando Apreciação pelo Senado Federal

PL 36/2015
Acrescenta o art. 12- A à Lei nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006, para definir normas gerais para a composição 
das equipes polic iais de atenção à mulher vítima de 
violência doméstica ou familiar.

Sergio Vidigal PDT ES MESA -  Aguardando Apreciação pelo Senado Federal

PL 173/2015
Tipifica o crime de descumprimento de medidas 
protetivas da Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006 -  Lei 
Maria da Penha. 

Alceu Moreira PMDB RS MESA -  Aguardando Apreciação pelo Senado Federal

PL 3030/2015

Altera o art. 121 do Decreto- lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 -  Código Penal, para aumentar a 
pena do feminicídio se o crime for praticado em 
descumprimento de medida protetiva de urgência 
prevista no art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006. NOVA EMENTA: Altera o art. 121 do Decreto- Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -  Código Penal.

Lincoln Portela PR MG MESA -  Aguardando Apreciação pelo Senado Federal
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Proposição Ementa Autor Partido UF Situação na Câmara dos Deputados

PL 3330/2015

Altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, para estender o direito a horário 
especial ao servidor público federal que tenha 
cônjuge, filho ou dependente com defic iência de 
qualquer natureza e para revogar a exigência de 
compensação de horário.

Senado Federal -  Romário PSB RJ MESA -  Aguardando Sanção

PL 4409/2016

Altera a Lei 9.797, 6 de maio de 1999. NOVA EMENTA: 
Altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, que 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. 
Explicação: Estabelece que a c irurgia plástica 
reparadora abrangerá as duas mamas.

Carlos Bezerra PMDB MT MESA -  Aguardando Apreciação pelo Senado Federal

LEIS APROVADAS (2015)

Proposição Ementa Autor Partido UF Nova Numeração após Sanção

PL 123/2007
Institui normas para o atendimento pelo Sistema Único 
de Saúde -  SUS -  para mulheres vitimas de violência e 
dá outras providências. Explicação: Autoriza a c irurgia 
plástica gratuita.

Neilton Mulim PR RJ Transformada no(a) Lei Ordinária 13239/2015

PL 3908/2008

Altera o inciso III do art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de 
março de 1990, que disciplina o instituto do bem de 
família, para assegurar proteção ao patrimônio do novo 
cônjuge ou companheiro do devedor de pensão 
alimentíc ia.

Senado Federal -  José Maranhão PMDB PB Transformada no(a) Lei Ordinária 13144/2015

PL 5896/2009
Dispõe sobre a licença à gestante e à adotante, as 
medidas de proteção à maternidade para militares 
grávidas e a licença- paternidade, no âmbito das 
Forças Armadas.

Poder Executivo - - Transformada no(a) Lei Ordinária 13109/2015

PL 8046/2010 Código de Processo Civil. Explicação: Revoga a Lei nº 
5.869, de 1973.

Senado Federal -  José Sarney PMDB AP Transformada no(a) Lei Ordinária 13105/2015

PL 817/2011
Altera os parágrafos 1º e 2º do art. 52 da Lei nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, para permitir à mulher, em 
igualdade de condições, proceder ao registro de 
nascimento do filho.

Rubens Bueno PPS PR Transformada no(a) Lei Ordinária 13112/2015
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Proposição Ementa Autor Partido UF Nova Numeração após Sanção

PL 4701/2012
Institui o Dia Nacional de Doação de Leite Humano e a 
Semana Nacional de Doação de Leite Humano, a 
serem comemorados anualmente.

Senado Federal -  Marisa Serrano PSDB MS Transformada no(a) Lei Ordinária 13227/2015

PL 5735/2013

Altera dispositivos da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), da Lei nº 9.096, de 19 de 
setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) e da Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições). 
NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 
4.737, de 15 de julho de 1965 -  Código Eleitoral, para 
reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar 
a administração dos Partidos Políticos e incentivar a 
partic ipação feminina. Explicação: Promove ajustes à 
legislação eleitoral.

Ilário Marques PT CE Transformada no(a) Lei Ordinária 13165/2015

PL 8305/2014

Altera o art. 121 do Decreto- Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o 
feminicídio como circunstância qualificadora do crime 
de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho 
de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes 
hediondos.

Senado Federal -  CPMI Violência 
Contra a Mulher no Brasil

- - Transformada no(a) Lei Ordinária 13104/2015

PLN 27/2015 CN

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da 
Presidência da República, da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres e da Controladoria- Geral da União, 
crédito suplementar no valor de R$ 44.355.000,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente.

Presidente da República - - Transformada no(a) Lei Ordinária 13224/2015

PLP 13/2015

Altera a redação do art. 3.º da Lei Complementar 79, de 
7 de janeiro de 1994, que "cria o Fundo Penitenciário 
Nacional -  FUNPEN, e dá outras providências. 
Explicação: Destina recursos do Fundo Penitenciário 
Nacional para implantação de berçário e creche nos 
estabelecimentos penais. 

Rosangela Gomes PRB RJ Transformada no(a) Lei Complementar 
153/2015

LEIS APROVADAS (2016)

Proposição Ementa Autor Partido UF Nova numeração após Sanção

MPV 696/2015 

Extingue e transforma cargos públicos e altera a Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e dos 
Ministérios. NOVA EMENTA: Extingue e transforma 
cargos públicos; altera as Leis nºs 10.683, de 28 de 
maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, e 11.457, 
de 16 de março de 2007; e dá outras providências.

Poder Executivo - - Transformada no(a) Lei Ordinária 13266/2016
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Proposição Ementa Autor Partido UF Nova numeração após Sanção

PL 3984/2000

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço 
voluntário e dá outras providências. Explicação: 
Considera serviço voluntário, a atividade não 
remunerada de assistência à mulher. 

Senado Federal -  Luzia 
Toledo

PSDB ES Transformada no(a) Lei Ordinária 13297/2016

PL 583/2007 Dispõe sobre a proibição de revista íntima de 
funcionárias nos locais de trabalho.

Alice Portugal PCdoB BA Transformada no(a) Lei Ordinária 13271/2016

PL 814/2007

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho -  CLT, para proibir o trabalho da gestante ou 
lactante em atividades, operações ou locais 
insalubres. Explicação: Altera o Decreto- Lei nº 5.452, 
de 1943. 

Sandes Júnior PP GO Transformada no(a) Lei Ordinária 13287/2016

PL 3595/2012

Altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, que 
"dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que 
assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o 
seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde -  SUS", para 
assegurar o atendimento às mulheres com defic iência.

Senado Federal -  Ana 
Amélia

PP RS Transformada no(a) Lei Ordinária 13362/2016

PL 1901/2015

Acrescenta o art. 221- A à Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 -  Código de Processo Civil, para estipular a 
suspensão dos prazos no processo quando a única 
advogada de alguma das partes der à luz, ou quando o 
único advogado de uma das partes se tornar pai.

Daniel Vilela PMDB GO Transformada no(a) Lei Ordinária 13363/2016

PL 4073/2015 Institui o ano de 2016 como o Ano do Empoderamento 
da Mulher na Política e no Esporte. 

Senado Federal -  Fátima 
Bezerra

PT RN Transformada no(a) Lei Ordinária 13272/2016

PLN 15/2016 CN

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor dos Ministérios da Saúde, do 
Trabalho e Previdência Social e das Mulheres, da 
Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, crédito suplementar no valor de R$ 
59.258.100,00, para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente.

Presidente da República - - Transformada no(a) Lei Ordinária 13356/2016

PRC 8/2007
Cria, no âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão 
da Mulher, do Idoso, da Criança e do Adolescente, da 
Juventude e Minorias. Explicação: Altera o Regimento 
Interno.

Elc ione Barbalho PMDB PA Transformada no(a) Resolução da Câmara dos 
Deputados 8/2007
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ACOLHIMENTO DE DENÚNCIAS

A Resolução nº 31/2013, que criou a Secretaria da Mulher, estabeleceu como atribuição da Procuradoria 
da Mulher o recebimento e encaminhamento de denúncias que tratem de todos os tipos de violência e 
discriminação contra a mulher no Brasil ou que façam referência a brasileiras no exterior. Desde então, 
a Secretaria conta com uma equipe dedicada ao exame das denúncias e à identificação da melhor forma 
de encaminhá-las aos órgãos competentes. Muitas dessas demandas tiveram êxito representado, por 
exemplo, na aceleração da sua tramitação no Poder Judiciário. 

As denúncias recebidas pela Secretaria da Mulher podem ser classificadas nos seguintes tipos de violência: 

Violência física: vias de fato, lesão corporal, tortura, feminicídio.

Violência psicológica: perturbação da tranquilidade ou do trabalho, constrangimento ilegal, ameaça, 
sequestro e cárcere privado, lesão por dano à saúde, tortura psicológica.

Violência sexual: estupro, assédio sexual, exploração sexual, constrangimento ilegal, aborto.

Violência patrimonial: furto, roubo, estelionato, supressão de documentos, danos.

Violência moral: calúnia, difamação, injúria. 

De acordo com o  Mapa da Violência de 2015, o Brasil ocupa a 5ª posição entre os países com maiores 
índices de violência contra a mulher. De 1980 a 2010, registraram-se oficialmente mais de 106 mil mortes 
desse gênero, representando um aumento de 252% no período.  
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As denúncias de violência e discriminação contra a mulher chegam à Secretaria pessoalmente, por e-mail, 
por contato telefônico e também pelo aplicativo de mensagens de textoWhatsapp.

Quando uma mulher vítima de violência chega à Secretaria da Mulher, ela é orientada pela assessoria 
jurídica sobre como proceder, de acordo com cada caso específico, em um atendimento personalizado 
e individualizado. Dependendo da demanda, a procuradora da mulher oficiará os órgãos competentes 
para se manifestarem a respeito de cada pleito. Trata-se de um recurso complementar que contribui 
enormemente para a defesa dos direitos das mulheres no país. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS
PELA PROCURADORIA DA MULHER (2013-2016)

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   48 06/02/2017   16:41:48



RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   49 06/02/2017   16:41:48

••••• 



50

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   50 06/02/2017   16:41:48



51

PARCERIAS NACIONAIS
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PARCERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Para o pleno desenvolvimento de suas atividades, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados firmou 
parcerias com diversos órgãos que contribuem com a defesa dos direitos da mulher e são importantes 
agentes de transformação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Em 2013, quando o Congresso Nacional votou o texto da minirreforma eleitoral, as deputadas e senadoras 
uniram-se em defesa de uma emenda que autorizaria o TSE a realizar campanhas publicitárias em rádio e 
televisão que promovessem a igualdade de gênero e a participação feminina na política nos anos em que 
ocorressem os pleitos eleitorais. A norma foi aprovada, sancionada e, em 2014, o primeiro comercial foi ao 
ar com uma personagem feminina que questionava o telespectador: “até quando você vai deixar que eles 
decidam por nós?”. A norma criou  uma relação de parceria entre a Secretaria da Mulher e o TSE, uma vez 
que o Tribunal tornou-se importante aliado na luta para a redução das desigualdades de representação 
entre homens e mulheres no país. A cada ano eleitoral, as deputadas federais e senadoras requerem ao 
presidente daquele órgão que desenvolva campanhas publicitárias no sentido do que determinou a Lei nº 
12.891/2013.
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COMPROMISSO E ATITUDE

A Secretaria da Mulher é uma das parceiras da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha 
– A Lei é Mais Forte. Resultado da cooperação entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria 
Pública e o Governo Federal, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e do Ministério da 
Justiça, a campanha tem como objetivo unir e fortalecer os esforços nos âmbitos municipal, estadual 
e federal para dar celeridade aos julgamentos dos casos de violência contra as mulheres e garantir a 
correta aplicação da Lei Maria da Penha.

ONU MULHERES

A ONU Mulheres passou a ser parceira oficial da Secretaria da Mulher quando se tornou signatária da 
campanha HeForShe, incentivada pelo presidente daquele órgão, Ban Ki Mon. A assinatura ocorreu na 
presença de Maria da Penha, durante a campanha de 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra 
a Mulher de 2014. Desde então, a Secretaria da Mulher comprometeu-se a desenvolver campanhas e 
estudos sobre temáticas femininas, além de promover uma atuação intensiva na Câmara dos Deputados 
para agilizar a tramitação de projetos que promovam a defesa das mulheres brasileiras.

BANCO MUNDIAL

Há 5 anos, o Banco Mundial é parceiro da Secretaria da Mulher (mesmo quando ainda se chamava apenas 
Procuradoria Especial da Mulher da Câmara dos Deputados). Nesse período, o Banco Mundial investiu na 
organização de eventos, no planejamento estratégico da Secretaria e no financiamento dos concursos 
culturais promovidos para divulgar a Lei Maria da Penha a jovens e adultos por todo o país.
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PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DO SENADO FEDERAL

A Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal é parceira da Secretaria da Mulher para o 
planejamento e desenvolvimento de ações coordenadas entre as duas Casas Legislativas que objetivem 
a promoção dos direitos da mulher, o combate à violência, o empoderamento feminino e outros assuntos 
correlatos.

MOTION PICTURE ASSOCIATION

A Motion Picture Association (MPA) tornou-se parceira da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados 
após a realização da primeira atividade conjunta, que foi a exibição exclusiva do filme As Sufragistas para 
parlamentares e movimentos sociais de mulheres, em 2015. Desde então, a organização colabora em 
audiências e atividades organizadas pela Secretaria. 

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 

Os Tribunais de Justiça, bem como o Ministério Público Federal, são parceiros da Secretaria da Mulher, 
inclusive contribuindo com a redação de projetos de leis que beneficiem as mulheres.
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PROCURADORIAS DA MULHER
NOS ESTADOS
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PROCURADORIAS DA MULHER NOS ESTADOS

A iniciativa de se criar uma procuradoria temática para discutir e alavancar políticas de gênero no âmbito 
do Legislativo é inédita do Parlamento brasileiro. Criada em 2009 pelo ex-presidente da Câmara dos 
Deputados, Michel Temer, a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados tem como objetivo proteger 
os direitos das mulheres brasileiras, principalmente contra a violência e a discriminação. Assim sendo, 
a Procuradoria apoia e incentiva ações tais como as decorrentes da aplicação da Lei Maria da Penha, 
produzida pelo Congresso Nacional e considerada um dos instrumentos mais avançados do mundo no 
combate à violência doméstica. 

Sabemos que a nossa democracia será mais forte quanto melhor for a representatividade dos 
diferentes grupos sociais. Nesse sentido, outro objetivo importante desta Procuradoria é conferir 
mais representatividade às mulheres na democracia brasileira ao garantir que as vozes das poucas 
parlamentares sejam ouvidas.

Infelizmente, apesar de as mulheres serem mais da metade da população e mais de 52% do eleitorado 
nacional, o índice de representação política de mulheres na Câmara dos Deputados figura entre os mais 
baixos das Américas e do mundo.

Com o intuito de ampliar a rede de proteção das mulheres e o espaço de discussão de políticas mais 
igualitárias e justas, a Procuradoria da Mulher da Câmara Federal incentiva a criação de procuradorias 
estaduais e municipais, pois quanto mais perto das cidades e dos estados, mais eficiente será a fiscalização 
e a possibilidade de intervir.
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O QUE É UMA PROCURADORIA DA MULHER

A Procuradoria da Mulher, composta por uma procuradora e também por procuradoras adjuntas, deverá 
ser um órgão permanente que irá atuar especificamente na garantia dos direitos das mulheres, fortalecer 
a luta em defesa das mulheres, dos seus direitos e da sua dignidade.

Além disso, irá aprimorar a legislação analisando e aperfeiçoando as já existentes ou até propondo novos 
projetos de lei. A Procuradoria irá receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias 
de violência e discriminação contra mulheres; fiscalizar e acompanhar a execução de programas de 
governo; implementar campanhas educativas e anti-discriminatórias; promover pesquisas e estudos 
sobre a violência e discriminação. 

Irá também organizar eventos para promover debates, para a cooperação com organismos e instituições 
nacionais e internacionais, além de orientar e capacitar nossas mulheres.

A titular da Procuradoria terá o título de procuradora da mulher, uma agente política ou legisladora, 
que tem por atribuição representar e defender os interesses coletivos e individuais das mulheres e os 
interesses da sua comunidade – ou outros quando houver interesse público em discussão.

A procuradora é uma mediadora que fiscaliza e acompanha ações, quando provocada e ainda por iniciativa 
da bancada feminina, nos três poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, tanto no nível federal, 
quanto no estadual e no municipal. Para atuar, a procuradora deverá ter seus poderes conferidos e suas 
atribuições definidas por norma jurídica. No caso da Câmara dos Deputados, ocorreu por Projeto de 
Resolução.

Por que é importante criar procuradorias da mulher nas assembleias legislativas 
dos estados e nas câmaras municipais?

Apesar de as mulheres terem conquistado espaço em muitas áreas, a cena política continua 
predominantemente masculina. A criação de procuradorias da mulher nos estados e municípios busca 
primordialmente garantir maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política.

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   65 06/02/2017   16:41:51



66

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   66 06/02/2017   16:41:52



67

CAMPANHAS E 
PROJETOS ESPECIAIS

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   67 06/02/2017   16:41:52



68

RELATORIO DE ATIVIDADES 2016 (REVISADO).indd   68 06/02/2017   16:41:52

• • •• 



69

CAMPANHAS E PROJETOS ESPECIAIS

MAIS MULHERES NA POLÍTICA

Desde que a União Interparlamentar passou a divulgar um ranking com a participação feminina nos 
parlamentos dos Estados soberanos, as parlamentares brasileiras e os movimentos sociais passaram a 
adotar postura mais enérgica para reduzir a enorme desigualdade entre homens e mulheres nos cargos 
eletivos. Isso porque o Brasil sempre esteve posicionado entre os países com menor número de mulheres 
eleitas.

Em 2013, com a criação da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, as parlamentares federais 
elegeram o tema da ampliação do número de mulheres na política como o principal eixo de atuação 
do órgão recém instituído. Com o início das atividades, foi desenvolvido um plano de comunicação que 
definia ações estratégicas, com atenção especial em propaganda, para incentivar a inclusão das mulheres 
nos espaços de poder. O plano resultou em peças publicitárias veiculadas pela TV Câmara e TV Brasil 
chamando as mulheres a se filiarem a um partido político.

As deputadas federais, em conjunto com as senadoras, passaram a indicar, por meio de suas participações 
em audiências públicas, dois grandes motivos pelos quais as mulheres não chegariam aos cargos eletivos 
se houvesse a manutenção do discurso liberal ancorado nos princípios de mérito. Em primeiro lugar, a  
baixa presença de mulheres na propaganda partidária, eleitoral e nos meios de comunicação em geral. Em 
segundo lugar, a dinâmica institucional interna dos partidos políticos, engendrados em uma dominância 
masculina, que não repassavam recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário para as candidatas, 
tampouco contribuíam com a confecção dos  seus materiais de campanha. A ação dos partidos se limitava 
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à denominação de candidatas para mero preenchimento da cota de 30% determinada pela legislação com 
“candidatas laranja”, sem chances reais de concorrer ao pleito eleitoral. Com base nesses argumentos, 
as parlamentares buscavam reduzir os discursos de que a culpa pela baixa representação feminina era 
das próprias mulheres, seja pelo desinteresse em política, seja pela falta de sororidade.

Foi assim que, tão logo o Senado Federal passou a votar a minirreforma eleitoral de 2013, as parlamentares 
trabalharam para a aprovação de uma emenda que permitisse ao TSE a divulgação de campanhas de 
incentivo à candidatura de mulheres a cargos eletivos, nos anos de eleições.

Em 2015, quando novamente se passou a discutir reforma política, novos esforços foram realizados para 
incluir na legislação três ações afirmativas para a redução da desigualdade de gênero: a) a criação de 
cotas para mulheres nos assentos dos parlamentos municipais, estaduais e federal; b) a obrigatoriedade 
de distribuição de recursos do Fundo Partidário para subsidiar as campanhas eleitorais de candidatas 
mulheres; c) a garantia de tempo em rádio e televisão na propaganda dos partidos para o incentivo à 
participação feminina. Passada a votação, a criação da cota de gênero nos assentos foi rejeitada e a 
destinação de recursos financeiros e a garantia de tempo de rádio e televisão aprovados (o que chamamos 
cota de gênero na propaganda partidária). 

A aprovação das duas medidas foi um pequeno ganho frente à não aprovação da cota de gênero nos 
assentos do parlamento, pois, mais uma vez, deslocaram-se os mecanismos de correção do quadro de 
desigualdade para a propaganda partidária e eleitoral. Com isso reforçou-se o discurso liberal de que 
homens e mulheres têm as mesmas condições de concorrência, argumento que desconsidera o contexto 
histórico e social relativo que impediu o acesso das mulheres aos espaços de poder, transferindo-lhes 
totalmente a culpa pela ineficiência na corrida eleitoral1.

Em 2016, a Secretaria da Mulher, ao lado da Procuradoria Especial da Mulher do Senado, promoveu o 
lançamento da campanha Mais Mulheres na Política em Belo Horizonte/MG, com o apoio da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), e em Belém/PA, em parceria com a Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará (Alepa), nos meses de maio e junho, respectivamente.

1 SCHEID, G. Cota de Gênero na Propaganda Partidária: A eficácia das normas de incentivo à participação feminina na propaganda partidária 
para a redução de desigualdades de gênero na representação política. Projeto de Doutorado. Brasília: FAC/Unb, 2016. 
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OUTUBRO ROSA

Iniciado nos Estados Unidos no final do século 20, o movimento popular mundialmente conhecido como 
Outubro Rosa simboliza a luta contra o câncer mama, por meio do fomento de ações de prevenção 
à doença, que contam com a participação de empresas, de entidades sem fins lucrativos, de órgãos 
públicos e da população.

A referência à cor rosa tem origem no laço dessa cor lançado em 1990 pela fundação americana Susan 
G. Komen for the Cure, maior entidade sem fins lucrativos do mundo envolvida no combate ao câncer de 
mama. Desde então, o laço rosa tornou-se símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama e a 
sua cor passou a ser utilizada nas ações da campanha em todo o mundo.

Anualmente, o Congresso Nacional participa das ações do Outubro Rosa por meio da iluminação do seu 
palácio na cor rosa, em ação conjunta com outros edifícios e monumentos públicos do Distrito Federal. 
Nos últimos dois anos, além da cerimônia de acendimento das luzes, que contou com a participação de 
deputadas e senadoras federais, outros eventos de conscientização sobre o câncer de mama também 
foram promovidos pelas duas Casas do Congresso Nacional, tais como palestras informativas sobre o 
tema, exposições e ações de prevenção envolvendo o Departamento Médico da Câmara dos Deputados.

A Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, presidida pela deputada federal 
Carmen Zanotto (PPS-SC), também é parceira da Secretaria da Mulher na realização de grande parte das 
atividades do Outubro Rosa, organizando atividades relativas ao combate e tratamento do câncer de 
mama e câncer de colo do útero.
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CURSO DE FORMAÇÃO EM GÊNERO

A Procuradoria da Mulher, em parceria com o Centro de Formação, Capacitação e Treinamento da Câmara 
dos Deputados (Cefor) lançaram o Curso de Formação em Gênero, disponível online para todo o país. A 
capacitação em questão contribui para o conhecimento sobre as questões de gênero e o incremento da 
frequência e da efetividade da sua incorporação às políticas públicas. 

Essa capacitação contribuirá na incorporação da perspectiva de gênero na formulação de políticas 
públicas e leis em geral, bem como na promoção de novas e inovadoras leis de igualdade de gênero, além 
de ampliar a qualificação do debate. A iniciativa alcançará decisores políticos em nível federal e estadual, 
suas equipes de apoio e servidores efetivos das casas legislativas. 

Entendemos que os obstáculos enfrentados pelos funcionários e legisladores para atuar nessa temática 
são semelhantes em nível local e nacional. Assim, a escolha da modalidade de ensino a distância permitiu 
que, após a inserção do projeto em nível federal, na Câmara dos Deputados, pudessemos replicar a 
iniciativa em nível estadual, num primeiro momento, atingindo as assembleias estaduais e, posteriormente, 
podendo incluir também participantes de Câmaras Municipais nas diversas regiões do país, principalmente 
as que apresentam ou estão implantando uma Procuradoria da Mulher em sua estrutura. O formato à 
distância dá ao curso maior alcance e flexibilidade às condições locais.

Saiba mais em: http://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/829/genero-e-atuacao-legislativa/
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SEMINÁRIO PAUTAS FEMININAS

Em 2013, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e a Procuradoria Especial da Mulher do 
Senado Federal criaram o projeto Pautas Femininas, que tem o objetivo de discutir no Parlamento os 
temas mais importantes que afetam as mulheres na sociedade. Nos seminários, deputadas, senadoras 
e convidadas discutem assuntos pouco agendados pela mídia, buscando investigar a fundo as causas 
e fatores que elevam a desigualdade de gênero no país. O evento acontece mensalmente com as duas 
Casas legislativas revezando-se como anfitriãs.

Em 2015 e 2016, alguns dos temas debatidos pelo projeto, em parceria com comissões da Câmara e do 
Senado, foram o descumprimento de medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha, a exploração 
sexual de mulheres em grandes eventos esportivos, a inclusão do feminicídio entre os crimes hediondos 
no Código Penal Brasileiro e a dupla vulnerabilidade da mulher com deficiência.
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4ª EDIÇÃO DO CONCURSO SOBRE A LEI MARIA DA PENHA – MÚSICAS 2015/2016

Para celebrar a luta contra a violência doméstica e conscientizar a população brasileira a respeito da 
discriminação de gênero, o Banco Mundial e a Secretaria da Mulher realizaram, em 2015, a 4ª edição de 
um concurso cultural sobre a Lei Maria da Penha.

A iniciativa recebeu 190 composições em 2015 e escolheu cinco canções vencedoras que foram premiadas 
com a gravação de videoclipes, divulgados em 2016. Outras 15 músicas inscritas foram contempladas e 
gravadas em CD junto com as campeãs. O projeto contou com o apoio da ONU Mulheres e a Procuradoria 
da Mulher do Senado Federal. 

Rock, samba, rap e outros ritmos embalam letras sobre a legislação brasileira considerada uma das mais 
completas do mundo para combater a violência contra a mulher. As canções do concurso mostram que 
a música também pode ser um espaço de resistência à discriminação e à violência, em vez construir uma 
imagem negativa da mulher, como fazem tantas obras musicais brasileiras que naturalizam as agressões 
de gênero.
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5ª EDIÇÃO DO CONCURSO SOBRE A LEI MARIA DA PENHA – FOTOGRAFIAS 
2016/2017

Na 5a edição do concurso cultural sobre a Lei Maria da Penha, a Secretaria da Mulher segue com a parce-
ria com o Banco Mundial para premiar as melhores fotografias que representem o empoderamento da 
mulher e a superação da violência.
 
Duas categorias concorrerão aos prêmios: uma destinada a fotógrafos com idade superior a 18 anos e 
outra destinada a jovens fotógrafos que tenham idade entre 14 e 17 anos. As inscrições para o concurso 
foram realizadas até dezembro de 2016, via internet, e as fotos recebidas serão julgadas em duas etapas. 
A primeira é uma pré-seleção realizada por uma comissão de membros indicados por órgãos do governo 
federal, do parlamento e da sociedade civil. Nessa etapa, 40 fotos serão selecionadas. Em seguida, uma 
votação popular na internet selecionará as 20 melhores na opinião dos internautas.

Os ganhadores do concurso cultural terão suas fotos publicadas em livros organizados pela Câmara, que 
serão distribuídos em vários países (também em versão em inglês), museus e mostras itinerantes que 
rodarão o Brasil, além de virem a Brasília para receberem os troféus. Os livros com as fotos vencedoras 
serão distribuídos em três mil escolas e as fotos serão expostas na Câmara dos Deputados em comemo-
ração ao Dia Internacional da Mulher em 2017.

Para a procuradora da mulher da Câmara dos Deputados, deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA), o con-
curso permite que professores trabalhem o tema em sala de aula e fotógrafos profissionais e amadores 
possam mostrar seu talento para um bem maior. “Nossa ideia é que o concurso seja uma oportunidade 
para os jovens de discutirem um tema tão importante e mostrarem seu talento, além de o projeto ingres-
sar em escolas e nas redações dos jornais”, afirmou a parlamentar.
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16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA DA MULHER

A campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher conta com a participação de mais 
de 160 países e é praticada simultaneamente por movimentos de mulheres de todo o mundo, ao lado de 
entidades da sociedade civil e do poder público.

No Brasil, a campanha ocorre desde 2003, com início no dia 20 de novembro, divergindo do calendário 
mundial para abarcar o Dia da Consciência Negra, como forma de destacar a dupla discriminação vivida 
pelas mulheres negras. O calendário de atividades passa ainda pelo 25 de novembro, Dia Internacional da 
Não Violência contra a Mulher, pelo 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres e termina oficialmente em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos 
Humanos2.

Nos últimos dois anos, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados desenvolveu atividades 
coordenadas com a Procuradoria da Mulher do Senado Federal, buscando promover discussões que 
tragam à tona os diferentes contextos em que as mulheres sofrem violência. Por meio de palestras, 
campanhas publicitárias, exibição de filmes e audiências públicas, buscou-se conscientizar a sociedade e, 
especialmente, os parlamentares para a importância da luta pelo fim da violência contra a mulher.

Em 2015, por exemplo, a Secretaria da Mulher promoveu a première do filme As Sufragistas, em parceria 
com a Motion Picture Association e a Universal Pictures, exclusivamente para parlamentares e integrantes 
de movimentos femininas. O filme foi exibido dez dias antes de ir às telas dos cinemas. Também foi 
recebida a grafiteira Panmela Casto, que produziu uma obra  ao vivo no jardim do Congresso Nacional 
intitulada É direito viver em paz. Hoje a obra compõe o acervo da Câmara dos Deputados. A Secretaria da 
Mulher também apoiou a realização da Marcha das Mulheres Negras, que reuniu cerca de 50 mil pessoas 
em Brasília.

Durante a campanha em 2016, a Secretaria da Mulher realizou audiências públicas em parceria com as 
Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para 
debater, entre outros assuntos, os crimes cibernéticos que afetam as mulheres e a dupla vulnerabilidade 
da mulher com deficiência (em audiência integrante do projeto Pautas Femininas).

2 Informações retiradas da página compromissoeatitude.org.br.
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RESULTADOS DE COMUNICAÇÃO 

AUMENTO DA INCLUSÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS

Com o desenvolvimento de projetos especiais e eventos, a Secretaria da Mulher conseguiu, no biênio 
2015-2016, aumentar a sua presença em pautas jornalísticas. UOL, O Globo, G1, Huffpost Brasil, SBT e 
Record são exemplos de veículos de comunicação (impressos, eletrônicos e televisivos) que pautaram 
temas por meio da assessoria de imprensa da Secretaria da Mulher. Fora do país, os jornais EL País e 
Clarín também veicularam notícias referentes aos projetos desenvolvidos pelas deputadas federais.

GESTÃO DE REDES SOCIAIS

A página da Secretaria da Mulher no Facebook teve um crescimento exponencial nos últimos dois anos. 
Isso  ocorreu em virtude das ações online voltadas à captação de interesse do usuário de internet, com 
postagens lúdicas e “memes” relacionados à atividade legislativa. Postagens únicas chegaram a alcançar 
7 mil usuários. O crescimento pode ser identificado no gráfico a seguir:
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PÁGINAS DE PROJETOS ESPECIAIS

Além da página institucional da Secretaria da Mulher, ligada à estrutura informacional do site da Câmara 
dos Deputados, projetos especiais como o concurso sobre a Lei Maria da Penha possuem páginas 
específicas para divulgação e interação com o público. Em dois anos, mais de 30 mil acessos únicos 
foram realizados nessas páginas, representando um aumento de 200% em relação ao período anterior.

COBERTURA DE EVENTOS

A Secretaria da Mulher realizou mais de 120 eventos no biênio 2015-2016, entre audiências públicas 
em Brasília e em outros municípios, seminários, atos de apoio, movimentos para votação de matérias, 
sessões solenes, atividades de homenagem e sessão de filmes. Todos os eventos foram acompanhados 
e registrados para serem publicizados. 

PUBLICAÇÕES

A Secretaria da Mulher, em parceria com outras entidades, confeccionou publicações relativas aos 
direitos da mulher; às estratégias para aprovação da cota de assentos no parlamento; às instruções para 
criação de procuradorias da mulher; além de contribuir para a elaboração de cartilhas e separatas para 
as deputadas federais que solicitaram. 
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DEPUTADAS FEDERAIS
DA 55ª LEGISLATURA

Atualização feita em 3/2/2017
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Deputada ALICE PORTUGAL
Partido: PCdoB
Estado: BA
Telefone: 3215 5420
dep.aliceportugal@camara.leg.br

Deputada ANA PERUGINI
Partido: PT
Estado: SP
Telefone: 3215-5436
dep.anaperugini@camara.leg.br

Deputada ANGELA ALBINO
Partido: PCdoB
Estado: SC
Não está em exercício: Suplência

Deputada BENEDITA DA SILVA
Partido: PT
Estado: RJ
Telefone: 3215 5330
dep.beneditadasilva@camara.leg.br

Deputada BRUNA FURLAN
Partido: PSDB
Estado: SP
Telefone: 3215 5836
dep.brunafurlan@camara.leg.br

Deputada BRUNNY
Partido: PR
Estado: MG
Telefone: 3215 5260
dep.brunny@camara.leg.br

Deputada CARMEN ZANOTTO
Partido: PPS
Estado: SC
Telefone: 3215 5240
dep.carmenzanotto@camara.leg.br

Deputada CHRISTIANE YARED 
Partido: PR
Estado: PR
Telefone: 3215 5201
dep.christianedesouzayared@camara.leg.br

Deputada CLARISSA GAROTINHO
Partido: PRB
Estado: RJ
Telefone: 3215 5714
dep.clarissagarotinho@camara.leg.br

Deputada CONCEIÇÃO SAMPAIO
Partido: PP
Estado: AM
Telefone: 3215 5515
dep.conceicaosampaio@camara.leg.br

Deputada CREUZA PEREIRA
Partido: PSB
Estado: PE
Telefone: 3215 5662
dep.creuzapereira@camara.leg.br

Deputada CRISTIANE BRASIL
Partido: PTB
Estado: RJ
Telefone: 3215 5644
dep.cristianebrasil@camara.leg.br
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Deputada DÂMINA PEREIRA
Partido: PSL
Estado: MG
Telefone: 3215 5434
dep.daminapereira@camara.leg.br

Deputada DULCE MIRANDA
Partido: PMDB
Estado: TO
Telefone: 3215-5530
dep.dulcemiranda@camara.leg.br

Deputada ELCIONE BARBALHO
Partido: PMDB
Estado: PA
Telefone: 3215 5919
dep.elcionebarbalho@camara.leg.br

Deputada ELIZIANE GAMA
Partido: PPS
Estado: MA
Telefone: 3215 5205
dep.elizianegama@camara.leg.br

Deputada ERIKA KOKAY
Partido: PT
Estado: DF
Telefone: 3215 5203
dep.erikakokay@camara.leg.br

Deputada FLÁVIA MORAIS
Partido: PDT
Estado: GO
Telefone: 3215 5738
dep.flaviamorais@camara.leg.br

Deputada GEOVANIA DE SÁ
Partido: PSDB
Estado: SC
Telefone: 3215 5606
dep.geovaniadesa@camara.leg.br

Deputada GORETE PEREIRA
Partido: PR
Estado: CE
Telefone: 3215 5206
dep.goretepereira@camara.leg.br

Deputada IRACEMA PORTELLA
Partido: PP
Estado: PI
Telefone: 3215 5924
dep.iracemaportella@camara.leg.br

Deputada JANDIRA FEGHALI
Partido: PCdoB
Estado: RJ
Telefone: 3215 5622
dep.jandirafeghali@camara.leg.br

Deputada JANETE CAPIBERIBE
Partido: PSB
Estado: AP
Telefone: 3215 5209
dep.janetecapiberibe@camara.leg.br

Deputada JÉSSICA SALES
Partido: PMDB
Estado: AC
Telefone: 3215 5952
dep.jessicasales@camara.leg.br
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Deputada JÔ MORAES
Partido: PCdoB
Estado: MG
Telefone: 3215 5322
dep.jomoraes@camara.leg.br

Deputada JOSI NUNES
Partido: PMDB
Estado: TO
Telefone: 3215-5950
dep.josinunes@camara.leg.br

Deputada JOZI ARAÚJO
Partido: PTN
Estado: AP
Telefone: 3215 5309
dep.jozinunes@camara.leg.br

Deputada JÚLIA MARINHO
Partido: PSC
Estado: PA
Telefone: 3215 5707
dep.juliamarinho@camara.leg.br

Deputada KEIKO OTA
Partido: PSB
Estado: SP
Telefone: 3215 5523
dep.brunafurlan@camara.leg.br

Deputada LEANDRE
Partido: PV
Estado: PR
Telefone: 3215 5454
dep.leandre@camara.leg.br

Deputada LUIZA ERUNDINA
Partido: PSOL
Estado: SP
Telefone: 3215 5620
dep.luizaerundina@camara.leg.br

Deputada LUIZIANNE LINS
Partido: PT
Estado: CE
Telefone: 3215 5713
dep.luiziannelins@camara.leg.br

Deputada MAGDA MOFATTO
Partido: PR
Estado: GO
Telefone: 3215 5934
dep.magdamofatto@camara.leg.br

Deputada LUCIANA SANTOS
Partido: PCdoB
Estado: PE
Telefone: 3215 55524
dep.lucianasantos@camara.leg.br

Deputada LUANA COSTA
Partido: PSB
Estado: MA
Telefone: 3215-5324
dep.luanacosta@camara.leg.br

Deputada LAURA CARNEIRO
Partido: PMDB
Estado: RJ
Telefone: 3215-5419
dep.lauracarneiro@camara.leg.br 
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Deputada MARA GABRILLI
Partido: PSDB
Estado: SP
Telefone: 3215 5226
dep.maragabrilli@camara.leg.br

Deputada MARGARIDA SALOMÃO
Partido: PT
Estado: MG
Telefone: 3215 5236
dep.margaridasalomao@camara.leg.br

Deputada MARIA DO ROSÁRIO
Partido: PR
Estado: RS
Telefone: 3215 5312
dep.mariadorosario@camara.leg.br

Deputada MARIA HELENA
Partido: PSB
Estado: RR
Telefone: 3215-5410
dep.mariahelena@camara.leg.br

Deputada MARIANA CARVALHO
Partido: PSDB
Estado: RO
Telefone: 3215 5508
dep.marianacarvalho@camara.leg.br

Deputada MARINHA RAUPP
Partido: PMDB
Estado: RO
Telefone: 3215 5614
dep.marinharaupp@camara.leg.br

Deputada MOEMA GRAMACHO
Partido: PT
Estado: BA
Não está em exercício: Renunciou

Deputada POLLYANA GAMA
Partido: PPS
Estado: SP
Telefone: 3215 5242
dep.pollyanagama@camara.leg.br

Deputada PROFª DORINHA SEABRA 
REZENDE
Partido: DEM    Estado: TO
Telefone: 3215 5432
dep.professoradorinhaseabrarezende@
camara.leg.br

Deputada PROFESSORA MARCIVANIA
Partido: PCdoB
Estado: AP
Telefone: 3215 5338
dep.professoramarcivania@camara.leg.br

Deputada RAQUEL MUNIZ
Partido: PSD
Estado: MG
Telefone: 3215 5444
dep.raquelmuniz@camara.leg.br

Deputada NORMA AYUB
Partido: DEM
Estado: ES
Telefone:3215-5601
dep.normaayub@camara.leg.br
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Deputada SHÉRIDAN
Partido: PSDB
Estado: RR
Telefone: 3215 5246
dep.sheridan@camara.leg.br

Deputada SIMONE MORGADO
Partido: PMDB
Estado: PA
Telefone: 3215-5440
dep.simonemorgado@camara.leg.br

Deputada TIA ERON
Partido: PRB
Estado: BA
Telefone: 3215 5618
dep.tiaeron@camara.leg.br

Deputada ZENAIDE MAIA
Partido: PR
Estado: RN
Telefone: 3215 5439
dep.zenaidemaia@camara.leg.br

Deputada REJANE DIAS
Partido: PT
Estado: PI
Não está em Exercício: Licenciada 

Deputada SORAYA SANTOS
Partido: PMDB
Estado: RJ
Telefone: 3215 5352
dep.sorayasantos@camara.leg.br

Deputada TEREZA CRISTINA
Partido: PSB
Estado: MS
Telefone: 3215-5448
dep.terezacristina@camara.leg.br

Deputada YEDA CRUSIUS
Partido: PSDB
Estado: RS
Telefone: 3215-5445
dep.yedacrusius@camara.leg.br

Deputada ROSINHA DA ADEFAL
Partido: PTdoB
Estado: AL
Telefone: 3215 5412
dep.rosinhadaadefal@camara.leg.br

Deputada RENATA ABREU
Partido: PTN
Estado: SP
Telefone: 3215 5726
dep.renataabreu@camara.leg.br

Deputada ROSANGÊLA GOMES
Partido: PRB
Estado: RJ
Telefone: 3215 5438
dep.rosangelagomes@camara.leg.br

Deputada ROSÂNGELA CURADO
Partido: PDT
Estado: MA
Não está em Exercício: Suplência
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