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As eleições de 2020 serão diferentes das anteriores, e não é apenas devido 
à pandemia ou às mudanças nas regras eleitorais. A campanha deste ano 

também será mais igualitária e democrática. Segundo o Informativo n° 27 da 
Consultoria e Assessoramento Legislativo, o número de mulheres candidatas ao 
cargo de vereador cresceu e bateu recorde na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. 

Em todo o país foram registradas 511 mil candidaturas ao cargo de vereador, 
sendo 176 mil de mulheres. O número representa 34,4% do total de registros, é 
o maior percentual já registrado de candidatas a um cargo no Poder Legislativo. 
A cidade do Rio de Janeiro também bateu recorde. Embora abaixo da média na-
cional, 564 mulheres decidiram se candidatar a vereador, dentro de um total de 
1772 candidatos, representando um percentual de 31,83%.

Entre os fatores que explicam o aumento de candidaturas do sexo feminino, 
está a legislação que obriga partidos políticos a preencherem o mínimo de 30% e 
o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, inclusive com reserva de tem-
po de propaganda eleitoral e distribuição de recursos financeiros.

Mas o aumento no registro de candidaturas de mulheres não garante a repre-
sentatividade da população feminina no parlamento. Apenas sete das 51 cadei-
ras do Plenário carioca são ocupadas por vereadoras, o que equivale a 13,7% do 
total. As mulheres também ocupam 15% das cadeiras do Congresso nacional elei-
tas em 2018. 

O percentual está abaixo da média global de 25% e dos índices observados nas 
Américas, Europa e África subsaariana, que registram 31,8%, 29,9% e 24,3%, res-
pectivamente. O percentual de mulheres brasileiras eleitas para o Poder Legisla-
tivo é semelhante ao observado no Oriente Médio e no Norte Africano, equiva-
lente a 16,6%.

O Brasil ocupa atualmente a 141ª 
posição no ranking global de partici-
pação legislativa feminina.

Considerando que a população 
feminina do Brasil já ultrapassa a 
masculina, o aumento da partici-
pação das mulheres no meio polí-
tico é um passo rumo à promoção 
de uma sociedade mais democrá-
tica e solidária.

Número de candidatas bate 
recorde no município
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O prazo para registro de candidaturas para as 

eleições municipais de 2020 se encerrou no último dia 26 
de setembro, conforme determinado pela Emenda 
Constitucional nº 107/2020, que estabeleceu o novo 
cronograma eleitoral em razão da pandemia de Covid-19. 

Em todo o Brasil, foram registradas 511.356 
candidaturas ao cargo de vereador, dentre as quais 175.888 
são de mulheres, conforme dados extraídos do sistema do 
Tribunal Superior Eleitoral¹. O número representa 34,4% 
das candidaturas, maior percentual já registrado de 
mulheres postulantes a um assento nos parlamentos 
brasileiros. Veja-se quadro comparativo: 

Evolução de candidaturas femininas a 
assentos em casas legislativas no Brasil
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No Município do Rio de Janeiro, por sua vez, 
foram registrados 1.772 candidatos à vereança, sendo 564 
mulheres, o que representa um percentual de 31,83%. 
Apesar de inferior à média nacional, os números cariocas 
também demonstram um recorde de participação feminina 
no pleito eleitoral.  

As razões que explicam o aumento gradual de 
mulheres postulantes a uma vaga em casas legislativas ao 
redor do país foram exploradas extensamente no Estudo 
Técnico nº 1/2020, elaborado pela Consultoria e 
Assessoramento Legislativo desta Casa. Dentre os 
principais fatores, podemos citar a reserva mínima de 30%  

 

Eleições 2020: A participação de mulheres no pleito eleitoral 
                                                                                                              
de candidaturas femininas a serem indicadas pelos partidos 
políticos, bem como a reserva do tempo de propaganda 
eleitoral e da distribuição de recursos financeiros partidários.  

O referido estudo encontra-se disponível na página da 
Consultoria, no Portal da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro², e aborda a história da participação política feminina 
no Brasil, bem como a evolução da legislação e o panorama 
da representação política ao redor do mundo.  

Resta saber se a quantidade expressiva de candidatas 
ficará refletida no número de mandatárias eleitas. Isto porque, 
apesar do crescente número de candidaturas, os assentos 
ocupados por parlamentares mulheres, em todas as esferas da 
federação, permanecem limitados a cerca de 10%. Tais dados 
levam o Brasil a ocupar a 143ª posição no ranking global de 
representação feminina no Poder Legislativo Federal, pior 
colocação dentre todos os parlamentos da América do Sul³.  

Em um país cuja população feminina já ultrapassa a 
masculina4, a participação das mulheres no meio político é 
fundamental para a busca de uma sociedade mais democrática 
e igualitária. 

 

 

¹ Disponível em http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-
eleitorais (acesso em 01/10/2020) 
² Disponível em http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/CMRJ-
CAL%20-%20Mulheres%20no%20Poder%20Legislativo.pdf (acesso em 
01/10/2020) 
³ Disponível em https://data.ipu.org/women-averages (acesso em 
01/10/2020) 
4 A última pesquisa censitária realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, apontou a existência de 97.348.809 
mulheres e 93.406.990 homens na população brasileira. Disponível em 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-
demografico-2010.html?=&t=destaques (acesso em 01/10/2020) 
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A madeira obtida com a poda 
de árvores poderá ser utili-

zada, gerando ganhos ambientais 
e econômicos para a cidade. Para 
aproveitar essa oportunidade, o ve-
reador Cesar Maia (DEM) apresen-
tou o Projeto de Lei n° 1.094/2015, 
já aprovado em primeira discussão, 
que cria o Programa de Aproveita-
mento de Madeiras de Podas de 
Árvores (PROAMP). A medida ain-
da precisa ser aprovada em segun-
da votação para seguir à sanção ou 
veto do chefe do Poder Executivo.

O PROAMP utilizará os resíduos orgânicos oriundos da poda de árvores, 
inclusive aquela realizada pela Comlurb, com o objetivo de gerar benefí-
cios econômicos e ambientais, reduzir o desmatamento e contribuir para 
aumentar a vida útil dos aterros.

Os resíduos poderão ser reaproveitados em diversas finalidades. As fo-
lhas e galhos finos, por exemplo, geram adubo para praças e jardins da 
cidade. A madeira pode ser utilizada na confecção de cabos para ferramen-
tas e utensílios domésticos ou ser transformada em combustível e lenha 
para fornos de cerâmicas, olarias, pizzarias e padarias, entre outros.

Para aprimorar o programa, a Prefeitura poderá estabelecer convênios 
com a iniciativa privada, universidades ou entidades relacionadas ao meio 
ambiente.

O vereador afirma que cumprimento da medida precisa ser obrigatório 
e previsto em lei, considerando seus benefícios ambientais e econômicos. 
“O aproveitamento dos resíduos oriundos de podas de árvore realizadas 
pela Comlurb pode representar benefícios econômicos e ambientais para 
a sociedade carioca. Os resíduos orgânicos que são dirigidos ao Centro de 
Tratamento de Resíduos como lixo comum podem se transformar em adu-
bo e matéria-prima. Sendo assim, este tipo de iniciativa precisa ser previs-
ta em forma de Lei, visando o cumprimento compulsório desta importante 
medida”, afirma.

EM PAUTA
Madeira de poda de árvores 

será reaproveitada

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/389996f95c9e438f83257df600002cdf?OpenDocument
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O envelhecimento da população brasileira associado ao baixo valor das 
aposentadorias aumentou o contingente de profissionais de idade 

avançada que precisam retornar ou se manter no mercado de trabalho. 
Para incentivar as empresas a contratar idosos, o vereador Jorge Felippe 
(DEM) apresentou o Projeto de Lei n° 1.951/2020, que cria o Programa 
Terceira Idade em Atividade.

Para receber os benefícios desta medida, são consideradas idosas as pes-
soas com idade igual ou superior a 60 anos. O Programa Terceira Idade em 
Atividade buscará estimular a contratação de idosos, por meio da realiza-
ção de campanhas de conscientização para reduzir o preconceito, e de cur-
sos de capacitação, além da criação de um cadastro único para intermediar 
os trabalhadores e as vagas no mercado de trabalho, entre outras medidas.

As empresas que reservarem 5% das vagas para empregados idosos terão 
desconto de 5% no valor de um dos impostos municipais, podendo optar 
entre o ISSQN ou o IPTU. O mesmo benefício será estendido às empresas 
portadoras do certificado “Amiga do Idoso” por doze meses ininterruptos. 

A medida ainda reserva para os idosos 5% das vagas em concursos públi-
cos para cargos efetivos e empregos públicos no município. 

“A inclusão e manutenção de pessoas idosas no mercado de trabalho 
revela-se de grande importância para nossa evolução como sociedade, 
tendo em vista o gradual e implacável envelhecimento da população bra-
sileira, o déficit previdenciário e a situação de vulnerabilidade que afe-
ta tantos indivíduos da terceira idade. Infelizmente, muito preconceito 

e desinformação ainda permeiam 
a contratação e manutenção des-
ses profissionais no mercado de 
trabalho. Some-se a isso a falta de 
assistência e de suporte para qua-
lificar pessoas idosas frente às no-
vas tecnologias, o que acaba por 
deixar uma enorme parcela da 
população à margem das cadeias 
produtivas, apesar da sua valoro-
sa experiência e capacidade”, afir-
ma o vereador.

EM PAUTA
Mais incentivos para inserir 

idosos no mercado de trabalho

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=107&np=JorgeFelippe&nome_politico=Jorge%20Felippe
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/24dc72ad86e92604032585fc0051d3a0?OpenDocument&Highlight=0,1951%2F2020


5

O vereador Marcos Paulo (PSOL) apresentou o Projeto de Lei n° 
1.942/2020 com o objetivo de proibir qualquer restrição ao forneci-

mento de alimentação, água ou assistência médico-veterinária aos animais 
comunitários ou que estejam em situação de rua.

A medida altera a Lei nº 6.435/2018 para liberar a assistência básica aos 
animais. Será proibido: destruir ou subtrair utensílios utilizados para aco-
modar a alimentação e a água; frustrar o acesso de voluntários que levem 
assistência básica; e obstar a ação de resgate e médicos veterinários. 

Quem tentar impedir as ações de assistência básica aos animais será pu-
nido com advertência ou multa. Caso o infrator seja servidor público mu-
nicipal, a punição será acumulada com a pena de suspensão. O valor da 
multa e o órgão responsável pela fiscalização serão definidos por meio de 
regulamentação do Poder Executivo.

O autor da medida afirma que ainda se vê condutas desumanas em rela-
ção aos animais comunitários, o que resulta em mais sofrimento ao animal 
em situação de rua. 

“Temos a consciência de que é preciso políticas públicas e mudanças 
comportamentais em relação ao abandono, a posse responsável e a cas-
tração para melhorar os números de animais errantes e, assim, promover 
uma nova realidade social. Entretanto, não podemos fechar os olhos para 
um dos direitos mais básicos de bem-estar animal: o de não ter fome e 
sede. A medida tem por objetivo garantir o direito de prestar assistência 
básica aos animais que não possuem tutores e que estejam em situação de 
abandono”, afirma o vereador.

EM PAUTA
Liberada assistência a animais de rua

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=335&np=DrMarcosPaulo&nome_politico=Dr.%20Marcos%20Paulo
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/23a1944e5e114668032585f2005ef6b4?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/23a1944e5e114668032585f2005ef6b4?OpenDocument
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