
REALIZAÇÃO: PARCERIA:

1. O decreto n.º 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, determinou que é elei-
tor/a o/a cidadão/ã maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na 
forma do código.

2. Destaca-se como uma das conquistas nesse sentido a promulgação da Lei 
12.034, de 2009, que tornou obrigatório aos partidos o cumprimento da 
reserva de 30% de cotas eleitorais para candidatas mulheres junto à reserva 
de 10% do tempo de propaganda partidária e a destinação de 5% dos recur-
sos do fundo partidário para a formação política e incentivo à participação de 
mulheres nas disputas eleitorais.

DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE 

Situação da Representação 
das Mulheres nas Câmaras 
de Vereadores/as

A participação das mulheres na vida política do país só se 
tornou uma realidade a partir da década de 30 do século passado, 
mais precisamente em 1932, com a constitucionalização do direito 
ao voto após intensa mobilização de mulheres feministas1. Foi por 
meio do movimento sufragista que elas manifestaram-se exigindo 
igualdade do direito ao voto entre homens e mulheres. De lá para 
cá, o protagonismo dos movimentos de mulheres e feministas 
continua impulsionando ações para seguir denunciando as desi-
gualdades de gênero e superar a sub-representação das mulheres 
nas esferas de participação política, garantindo inclusive a criação 
de dispositivos legais que contribuem com essa luta2.

O indicador Situação da Representação das Mulheres nas Câ-
maras de Vereadores/as visa atender uma demanda apontada por 
mulheres militantes e feministas que participam das Redes de 
Cidadania Ativa do Incid. Para elas, é relevante dar visibilidade 
à participação das mulheres nas instâncias da política institu-
cional a nível municipal de modo a contribuir com a luta para 
propiciar aumentos efetivos nos percentuais de mulheres pre-
sentes nas esferas de representação política. O desejo é alterar, 
ao menos no plano simbólico, a cultura política marcada por 
concepções que naturalizam as desigualdades de gênero. 

Para construção desse indicador foram levantados dados 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) relativos às últimas elei-
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CASIMIRO DE ABREU 0 9 0,00%

MARICÁ 0 10 0,00%

NOVA FRIBURGO 0 21 0,00%

TANGUÁ 0 13 0,00%

TERESÓPOLIS 0 12 0,00%

SÃO GONÇALO 1 27 3,70%

MAGÉ 1 17 5,88%

ITABORAÍ 1 15 6,66%

CACHOEIRAS DE MACACU 1 13 7,69%

NITERÓI 2 22 9,09%

SILVA JARDIM 1 9 11,11%

SAQUAREMA 2 13 15,38%

RIO BONITO 2 10 20,00%

GUAPIMIRIM 2 9 22,22%

AAI 13 200 6,50%

CIDADANIA VIVIDA
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ções municipais, realizadas em 2012, com objetivo de avaliar o 
comportamento da eleição de mulheres para cargos legislati-
vos dos municípios da AAI. 

Os dados revelam que em todos os municípios da AAI 
há sub-representação de mulheres na composição das 
Câmaras de vereadores/as. Em cinco deles – Teresópolis, 
Tanguá, Nova Friburgo, Maricá e Casimiro de Abreu – não há 
nenhuma mulher eleita para o cargo de vereadora. 

Em outros cinco municípios, São Gonçalo, Magé, Itaboraí, 
Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim, há apenas uma vereado-
ra eleita compondo as Câmaras de vereadores/as municipais. 
Nos demais municípios, com maior número de vereadoras 
eleitas, o quantitativo é de duas mulheres atuantes.

 Em termos percentuais, considerando todos/as vereado-
res/as da AAI, que somam 187, apenas 6,5% são mulheres, ou 
seja, há apenas treze mulheres eleitas em toda área. Na com-
posição das Câmaras municipais, Guapimirim é o município 
que tem maior taxa de mulheres representantes políticas: dos/
as nove vereadores/as, duas são mulheres, o que corresponde 
a 22,22% do total de cargos. Em segundo lugar, Rio Bonito, com 
20% de mulheres eleitas compondo a Câmara de vereadores/
as, com dez vereadores/as no total. E em terceiro, Saquarema, 
com 15,38% dos treze cargos existentes.
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