
ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
MUNICíPIO DE RIQUEZA
7° LEGISLATURA

A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa
Catarina, reunida virtualmente conforme portaria 09/2020, do dia
27 de março de 2020, aprovou a seguinte MOÇÃO de REPÚDIO que
deverá ser encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Rodrigo Maia,
Presidente da Câmara de Deputados, com cópia a todos os
Deputados Federais.

MOÇÃO N°. 07/2020

A presente MOÇÃO de REPÚDIO visa buscar junto ao Excelentíssimo
Senhor Rodrigo Maia, Presidente da Câmara de Deputados, com cópia a
todos os Deputados Federais o que segue:

Considerando: o projeto de Lei nO 4.213/2020, que propõe alterar a Lei
nO 9.504/97 para extinguir a reserva mínima de 30% das vagas para
mulheres nas candidaturas para mandatos eletivos preenchidos pelo
sistema proporcional, de autoria da Deputada Caroline Rodrigues de Toni.
Considerando: que está em trâmite na Câmara dos Deputados o Projeto
de Lei nO 4.213/2020, de autoria da Deputada Caroline de Toni (PSL/SC),
que se propõe a alterar a Lei nO 9.504/97(Lei das Eleições),
especificamente para extinguir a reserva mínima de 30% das vagas para
mulheres nas candidaturas para mandatos eletivos preenchidos pelo
sistema proporcional.
Considerando ainda que apesar das mulheres representarem 52,5% do
eleitorado nacional, o Brasil é o país na América do Sul com menor
representatividade feminina no parlamento: as mulheres ocupam apenas
15% das cadeiras na Câmara dos Deputados e 13% no Senado. Nas
últimas eleições gerais, apenas uma mulher elegeu-se governadora
(Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte) e no pleito municipal de 2016
tivemos 13,5% de vereadoras eleitas e 11,6% de prefeitas.
A cota é um dos motivos para existir este número de parlamentares
mulheres no país, ainda que o número permaneça abaixo do ideal de
representatividade.
O projeto de Lei nO 4.231/2020 representa retrocesso inamissível ao
sistema de cotas e a participação da mulher na política, uma vez que a
imagem do parlamento brasileiro é masculina. A cota de gênero existe
devido a necessidade de políticas afirmativas que possam modificar essa
realidade.
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A lei de cotas é uma conquista dos movimentos de mulheres, e existe
como instrumento para obrigar os partidos a estabelecer novos
parâmetros para a escolha das candidaturas e aumentar o número de
mulheres eleitas para cargos públicos, efetivando a participação da mulher
nos espaços de poder, garantindo assim, a representatividade das
mulheres na elaboração de politicas voltadas para as mulheres e para a
população brasileira.
Diante da necessidade de garantir a representatividade das mulheres,
solicitamos a retirada do projeto de Lei nO 4.231/2020, caso não ocorra a
retirada, que o projeto seja rejeitado pelos nobres deputados e
deputadas, assegurando desta forma que não aconteça mais o retrocesso
nos direitos já conquistados pelas mulheres. Entende-se que acabar com o
sistema de cotas é desrespeitar a democracia.

Na certeza de vossa compreensão e também no empenho para que

seja atendido o pedido, agradecemos.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima

consideração e apreço.

Riqueza - SC, 01 de setembro de 2020.

Gers da Luz
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