


O projeto de mudança na lei orgânica pretende
inserir o parágrafo único no art. 17.

Art. 17. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, com autonomia 
política, administrativa e financeira, composta de Vereadores, representantes do 
povo, na forma da Constituição Federal. 
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15/2011)

Paragrafo único. A representação no parlamento municipal será dividida 
igualitariamente entre homens e mulheres, considerando-se a distribuição 
de vagas a cada partido segundo a legislação eleitoral.

Insere
o seguinte
paragrafo:



Trata apenas
da organização
interna
da Câmara
e da distribuição
das cadeiras.

O texto
não trata

de eleições.



A Constituição garante
a autonomia política

e a organizacional
dos municípios,

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 18. A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição.



Uma alteração
na Lei Orgânica
do Município
necessita 13 assinaturas
entre os 38 vereadores
para poder tramitar!

68mil
assinaturas
de eleitoras(es)
de Curitiba

Este abaixo-assinado para projeto de lei de iniciativa popular tem como 
objetivo alterar o Art. 17 da Lei Orgânica do Município de Curitiba para 
que as cadeiras da Câmara de Vereadores sejam ocupadas de forma 
igualitária entre homens e mulheres, respeitando a distribuição de vagas 
de cada partido, conforme a legislação eleitoral. Somente são válidas 
assinaturas de eleitores e eleitoras de Curitiba/PR.

 
Nome Data Nascimento Assinatura ou Impressão Digital 

 
 
 
 
__________________________ 

Endereço Município 

Nº Título de Eleitor Zona Seção Município/UF 

Importante: 
Somente serão válidas para contabilização as assinaturas
que contenham número do título de eleitor, disponível no link:
http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao. 

Descubra o nº do seu
título de eleitor usando 
o QRCODE:

 
Nome Data Nascimento Assinatura ou Impressão Digital 

 
 
 
 
__________________________ 

Endereço Município 

Nº Título de Eleitor Zona Seção Município/UF 

 
Nome Data Nascimento Assinatura ou Impressão Digital 

 
 
 
 
__________________________ 

Endereço Município 

Nº Título de Eleitor Zona Seção Município/UF 

 
Nome Data Nascimento Assinatura ou Impressão Digital 

 
 
 
 
__________________________ 

Endereço Município 

Nº Título de Eleitor Zona Seção Município/UF 

 
Nome Data Nascimento Assinatura ou Impressão Digital 

 
 
 
 
__________________________ 

Endereço Município 

Nº Título de Eleitor Zona Seção Município/UF 

 
Nome Data Nascimento Assinatura ou Impressão Digital 

 
 
 
 
__________________________ 

Endereço Município 

Nº Título de Eleitor Zona Seção Município/UF 

 
Nome Data Nascimento Assinatura ou Impressão Digital 

 
 
 
 
__________________________ 

Endereço Município 

Nº Título de Eleitor Zona Seção Município/UF 

 
Nome Data Nascimento Assinatura ou Impressão Digital 

 
 
 
 
__________________________ 

Endereço Município 

Nº Título de Eleitor Zona Seção Município/UF 

Iniciativa da vereadora Maria Leticia

Este formulário deve ser entregue no gabinete da vereadora Maria Leticia. Rua Barão do Rio Branco, 720. Telefone (41) 3350-4627



299
entrevistas
Dias úteis
das 8h às 18h
Janeiro 2020
Rua Xv de Novemnro 
Entre a Praça Osório e Hospital XV



74%
Mais de

consideram que há insuficiência
de mulheres em cargos públicos. 



91% 
veem importância
na participação feminina.



 55%
acreditam que seria bom para
a política regional termos
mais mulheres na política local. 



88%
consideram que é justo mais mulheres
ingressarem na política.



85,6%
acreditam que a LEI DOS 50%
será benéfica à política
curitibana e paranaense.



71%
gostaria de assinar o abaixo-assinado
para que o projeto de lei possa
tramitar como lei de iniciativa popular.



“mas assim mulheres seriam
eleitas com bem menos
votos que homens”

Sistema
proporcional
de escolha
de representantes

JÁ É ASSIM



Votos para o partido
ter direito a uma vaga
na Câmara. 4 CANDIDATOS de outros partidos,

fizeram mais de 5 mil votos
e não foram eleitos.

22 mil 
COEFICIENTE
ELEITORAL

41 mil votos
meu partido conquistou
2 CADEIRAS fez

3.311 votos
ELEITA



Permite que as minorias
sejam representadas

adequadamente.



Aprovar essa legislação vai estimular
que os partidos invistam em mulheres
que sejam efetivamente candidatas.

Vai coibir as candidaturas laranja.




