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COMISSÃO DE DEFESA E DOS DIREITOS DAS MUHERES (CDDM) 

10.04.2019 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente e vice-presidente 

da Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres para o primeiro biênio da 19ª 

Legislatura. Anunciamos aqui as presenças das nobres deputadas: Leticia Aguiar, 

Valeria Bolsonaro, Márcia Lia, Beth Sahão, Carla Morando, Delegada Graciela, Edna 

Machado, Isa Penna, Edna Macedo, desculpa – eu não sei nem o que eu falei –, Dra. 

Damaris, Marina Helou, e também as presenças dos deputados Ricardo Madalena, 

Carlão Pignatari, Gilmaci Santos e da deputada Erica Malunguinho. Consulto os 

senhores membros se há indicação de nomes para o cargo de presidente da Comissão. 

 

A SRA. - Pela ordem, deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, deputada. 

 

A SRA. - Eu gostaria de indicar a Delegada Graciela como presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Mais alguma 

indicação? Coloco em votação o nome indicado.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente, a votação 

vai ser sem ser votação nominal? Não precisa. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Não, só tem uma 

candidata. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que aprovem a candidatura 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada. Declaro eleita, a presidente da 

Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres, a Sra. Delegada Graciela. Convido 

para assumir os trabalhos. 
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* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Delegada Graciela. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Boa tarde a todas. 

Olha, com muita emoção que eu venho assumir esse cargo e agradecer a todos vocês, a 

Leticia, a Valeria, as colegas, a Beth, a Márcia Lia, a Carla, a Edna, a Isa, a Leci, a Dra. 

Damaris e a Marina. Eu acho que é uma Comissão de todas nós, não é só minha, e eu 

como delegada da mulher há 32 anos, a gente participou de toda essa luta, de toda a 

história, muitas coisas de perto, do crescimento, das conquistas, então eu acredito que 

poderei contribuir bastante, mas não sozinha. Esta Comissão, como eu disse, é de todas, 

nós todas vamos poder, eu tenho certeza, estar participando bastante, contribuindo 

bastante para que a gente consiga o melhor: a luta é de nós todas, não só minha, é de 

todas nós, não luto sozinha.  

E acredito que nós vamos ter muito sucesso, porque aqui eu estou vendo, todas 

têm muito boa vontade, e o crescimento e as conquistas, tudo será de todas nós. Viu 

gente? Muito obrigada mesmo. Continuando, consulto as senhoras membros se há 

indicação de nomes para o cargo de vice-presidente da Comissão. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Pois não, pela 

ordem. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Primeiramente cumprimentá-la, por ser 

conduzida ao cargo de presidente desta Comissão, uma comissão nova, e indicar a 

deputada Márcia Lia para vice-presidência desta Comissão. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Pois não. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Também gostaria de cumprimentá-

la.  

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Muito obrigada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E apresentar a deputada Leticia 

Aguiar como candidata a vice-presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR – Como... mais 

alguém? Mais alguma indicação? Anuncio a presença da deputada Isa Penna. E a Erica. 

Mais alguma indicação? Consulto. Não havendo nenhuma outra indicação coloco em 

votação nominal os nomes indicados. 

Então, começando a votação, como vota a deputada Leticia Aguiar? 

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Voto na Leticia Aguiar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como vota a 

deputada Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Voto em Leticia Aguiar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como vota a 

deputada Márcia Lia? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Voto em Márcia Lia. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como vota a 

deputada Beth Sahão? 

 

 A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Márcia Lia, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como vota a 

deputada Carla Morando? 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Márcia Lia. Não, desculpa, é Leticia 

Aguiar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como vota a 

deputada Edna Macedo?  

 

A SRA. EDNA MACEDO - PRB - Voto Márcia Lia. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como vota a 

deputada Isa Penna? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Márcia Lia. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como vota a 

deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Márcia Lia. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como vota a 

deputada Dra. Damaris? 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PHS - Leticia Aguiar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como vota a 

deputada Marina Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Na Márcia Lia. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Como ficou 

devidamente registrado, acordado, eu voto na deputada Leticia. Declaro eleita a vice-

presidente da Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres, a Sra. Deputada Márcia 

Lia. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Por seis a cinco. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu gostaria de agradecer as 

companheiras, acho que nós fizemos um trabalho, no nosso mandato anterior, para que 

pudéssemos constituir esta Comissão Permanente em Defesa dos Direitos das Mulheres, 

é uma Comissão muito importante, nós não tínhamos esse espaço de debates nesta Casa, 

um espaço onde nós vamos poder discutir as questões específicas das mulheres, onde 

nós vamos fazer propostas para que a gente tenha a promoção de políticas públicas para 

melhorar a vida das nossas mulheres, na questão da violência, na questão da geração de 

trabalho e renda, na questão das políticas afirmativas para as nossas mulheres, para as 

mulheres negras, para as mulheres trans, para as mulheres de todos os segmentos da 

sociedade.  

No momento em que a sociedade brasileira vive um retrocesso, uma afronta 

como a gente tem vivenciado, presidente, eu acho que é fundamental que nós mulheres 

estejamos unidas e eu quero contribuir com Vossa Excelência, quero poder ajudar nesta 

Comissão. Porque esta Comissão foi um sonho, um sonho que nós idealizamos durante 

muitos anos, eu luto pela defesa dos direitos das mulheres há muitos anos. Então acho 

que vou poder contribuir com Vossa Excelência, pode contar com o nosso trabalho. 

Falo também pela deputada Beth Sahão, que tem um trabalho muito forte na questão da 

defesa dos direitos das mulheres, do PT.  

E quero de pronto agradecer a Edna, agradecer a Marina, agradecer a Isa, 

agradecer o sorriso lindo da Erica, agradecer a Leci, nossa querida Leci, e dizer que foi 

por nossas mãos que esta Comissão veio a se concretizar nesta Casa, e vou poder 

contribuir com ela, com V. Exa. à frente, à Presidência. Então pode contar com o nosso 

trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso esforço e com tudo aquilo que for para a 

gente debater e construir políticas sérias para as mulheres no estado de São Paulo. 

Parabéns pela sua eleição, e parabéns a todas as mulheres que aqui se encontram, a 

gente vai, juntas, caminhar agora. Obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Queria 

parabenizar a deputada Márcia Lia, você é merecedora. E como eu disse, é uma 

Comissão de todas nós, não é uma só, todas nós. Eu tenho certeza que temos interesses 

em comum e eu tenho certeza que a Comissão poderá fazer muito. Quando, como 
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delegada, eu sempre dizia que as nossas atribuições são limitadas, e aqui a gente pode 

muito mais, aqui é amplo, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um ótimo trabalho, 

todas nós, juntas. Não sou eu, não é você, todas nós vamos poder, tenho a certeza, 

contribuir muito para o que é necessário. E passou, não é? Já é momento de dar um 

passo a mais, um passo além. 

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Pela ordem. 

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Quero parabenizá-la, desejar muito 

sucesso, que Deus abençoe essa nova missão, e nobre missão, à frente de uma Comissão 

tão importante para nós mulheres. Desejar também parabéns à vice-presidente Márcia, 

que Deus abençoe também nos trabalhos, a todas aqui que fazem parte da Comissão, 

que a gente possa junto contribuir para o bem da sociedade. Eu costumo dizer que não 

acho que mulheres são melhores que homens, nem que homens são melhores que 

mulheres, somos diferentes, e essas diferenças, se somadas para o bem do País, do 

Brasil, para o bem de São Paulo, devem ser bem trabalhadas – juntos na missão em 

defesa dos nossos valores, juntos na missão em defesa de onde a mulher quiser estar.  

Eu acho que a mulher empoderada é aquela mulher que decide o que ela quer 

para ela, se ela quer ser uma profissional bem-sucedida, se ela quer ser dona de casa, se 

ela quer ser mãe de família, a gente tem que dar livre-arbítrio para que as mulheres 

escolham por si próprias. E aqui a gente vai ter uma proteção bastante plural, bastante 

democrática, e vamos defender bastante também as mulheres que estão em defesa da 

família, as mulheres conservadoras, as mulheres cristãs. Parabéns, estamos juntos nessa 

missão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Muito obrigada. 

 

 A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Pela ordem, 

deputada Marina Helou. 
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A SRA. MARINA HELOU - REDE - Queria começar parabenizando pela 

Presidência da Comissão, quero parabenizar especialmente a Márcia, a Leci e a Beth 

por terem conseguido conquistar esta Comissão, uma comissão muito importante de 

existir na Casa, e que a gente começa agora. A gente tem a honra de compor a 

Legislatura com mais mulheres na história desta Casa, mas ainda são 80% de homens, a 

gente tem muito trabalho para conseguir conquistar um espaço de que a política é, sim, 

um espaço para as mulheres. E acho que nesta Comissão especial a gente tem uma 

oportunidade única de mostrar uma nova forma de fazer política, de a gente pensar, 

como você disse muito bem, que esta Comissão pode ser de todas, a gente pode 

construir pontes e pode mostrar que a política feita por mulheres é uma política muito 

boa, uma política de excelência.  

E é uma política que mostra não só a representatividade, mas um exemplo para 

que as meninas de hoje possam se ver na política. Acho que a gente tem essa 

responsabilidade nesta Comissão. E além, não só dos temas que a gente tem que tratar, 

todos muito importantes, acho que a Márcia trouxe temas muito importantes, a Leticia, 

todo mundo, eu acho que a gente vai ter espaço para discutir, construir, mas a gente tem 

responsabilidade de mostrar uma nova forma de fazer, mostrar que a política é sim coisa 

de mulher.  

Eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje com tantas mulheres 

diferentes, com tantas mulheres que eu admiro, com tantas mulheres que a gente possa 

construir um marco na história desta Casa, e um marco na atuação desta Comissão para 

uma atuação que seja amplamente. Não só falada e divulgada, mas amplamente 

representativa do que que é a mulher na política, que é, sim, um espaço para todas nós. 

Muito obrigada e parabéns de novo para a Márcia, para você Delegada, e para todas nós 

que aqui compomos. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Obrigada, 

deputada. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Deputada Isa 

Penna, com a palavra. 
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A SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu quero também parabenizar muito a Márcia, a 

Beth, pela coragem em propor um espaço – como são os espaços institucionais da 

política muito hostis à presença de mulheres em regra –, e quero parabenizar e dizer do 

nosso compromisso de superar e caminhar naquilo que for possível, naquilo que for 

comum, eu tenho certeza que nós todas aqui vamos cumprir um papel de pensar 

políticas públicas e avançar na construção de políticas públicas que avancem na 

condição da mulher, no combate à violência contra a mulher – que a gente tem tido 

índices alarmantes, já se fala aí numa epidemia de feminicídio no Brasil.  

E eu tenho certeza mesmo que as mulheres, quando a gente está num espaço de 

mulheres, as coisas fluem. É preciso apontar também aqui que, apesar de já ser um 

marco – sem dúvida nenhuma, nós temos uma Comissão de mulheres –, faltam também 

a esta Comissão de mulheres mais mulheres negras, faltam mais a esta Comissão de 

mulheres mais mulheres transexuais, que falta também representatividade. E é nosso 

papel construir políticas para que as próximas comissões e as próximas legislaturas elas 

sejam cada vez mais representativas da diversidade que é esse conjunto da sociedade 

que se diz, que a gente chama de mulher. Mulher é muita coisa. Como a colega estava 

falando, mulher é uma pluralidade gigantesca de coisas. 

E quero, por fim, lembrar aqui da nossa tarefa de pensar nas mulheres, naquelas 

mulheres que mais precisam que esta Comissão funcione. Quero lembrar aqui que vão 

ser as mulheres as principais afetadas pela aprovação desse projeto nefasto que é a 

reforma da Previdência, que aumenta em dois anos o tempo de aposentadoria para as 

mulheres e que desconsidera a dupla jornada e a tripla jornada de trabalho que as 

mulheres já têm. Porque o nosso trabalho com cuidados, seja cuidando de pessoas 

idosas, dos pais adoecidos, dos filhos, ele é trabalho, ele faz parte, é o que permite essa 

engrenagem da sociedade se mover. 

Então eu tenho certeza que, apesar de toda essa pluralidade, mesmo ideológica, 

de posições políticas, que existe nesta Comissão, a gente vai conseguir avançar na 

construção de políticas públicas em conjunto. E é isso que o PSOL já se compromete 

desde já, contem conosco para construir políticas públicas em conjunto que avancem na 

situação da mulher. E parabéns mais uma vez. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Obrigada, 

deputada, e parabéns. 
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A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PHS - Pela ordem, deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Pela ordem, Dra. 

Damaris, com a palavra. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PHS - Boa tarde a todos. Eu quero 

cumprimentar a deputada Graciela por ter sido alçada à condição de presidente desta 

Comissão tão significativa, cumprimentar a deputada Márcia Lia, que fez um trabalho 

tão vanguardista aqui na Casa, criando ou participando da criação desta Comissão, e 

dizer que eu me sinto hoje bastante honrada em ser membro de uma comissão, que é 

uma comissão emblemática.  

Nós estamos falando hoje de um problema de Saúde Pública no Brasil que é a 

violência, o abuso e a morte de mulheres. Há pelo menos quase 90 países que 

consolidaram os seus dados, segundo a Organização Mundial de Saúde, a respeito da 

morte de mulheres porque são mulheres. E o Brasil infelizmente ocupa nesse ranking, 

eu digo com tristeza e com muita preocupação, nós ocupamos a quinta posição como 

país que mais mata mulheres no mundo. Portanto, nós não estamos falando de alguma 

coisa simples e de menor importância, nós estamos falando de um problema de Saúde 

Pública.  

Eu comecei a atender mulheres, eu sou advogada, eu comecei a atender 

mulheres voluntariamente há mais de dez anos atrás. Quase todos os dias eu sou 

procurada por uma mulher que vive alguma situação, ou de um casamento abusivo ou 

outra circunstância que envolve a sua segurança no ambiente doméstico e familiar. Nós 

estamos falando de mulheres que deveriam estar seguras no lugar onde nós devemos 

nos sentir mais seguros, que é a nossa própria casa. Então, para além de um problema de 

Segurança Pública, nós estamos falando de um problema de segurança doméstica, no 

seio das famílias e das nossas casas.  

Portanto, eu convido a todas, eu me sinto bastante contemplada em ser membro 

desta Comissão e trazer comigo uma vivência que foi riquíssima, ouvindo mulheres, 

podendo encaminhá-las, podendo orientá-las na medida da minha competência, e muitas 

delas já deram o seu testemunho de que alguma coisa mudou nas suas vidas. Eu acredito 

em mulheres ajudando mulheres. 

Há muitos caminhos para salvarmos as nossas mulheres, mas talvez estejamos 

encontrando um bastante viável, que são mulheres salvando mulheres. Eu acho que esta 
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Comissão é semente de uma nova floração, e eu acredito que juntas nós podemos 

transmudar realidades violentas, intolerantes, em realidades mais justas, mais fraternas e 

mais solidárias. Parabéns a todas e sigamos animadas. E eu sei que faremos um grande 

trabalho nesta Comissão. Muito obrigada. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Com a palavra a 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Primeiro para reiterar meus 

comprimentos a Vossa Excelência, por assumir a Presidência desta Comissão 

importante, e que eu tenho certeza que irá propor muitos projetos, muitas políticas 

públicas em benefício das mulheres. Saudar a deputada Márcia Lia, minha companheira 

de partido, que assume a vice-presidência e também foi uma das que propôs esse 

projeto, que foi prontamente aprovado no final do ano. Um projeto de resolução e, 

portanto, criando mais esta Comissão aqui.  

Muitas vezes as pessoas ao longo desses anos, em algumas discussões que nós 

pensávamos em ter uma comissão exclusivamente das mulheres aqui, as pessoas: “Não, 

mas elas estão, a questão das mulheres também está contemplada na Comissão de 

Direitos Humanos”. Eu concordo com isso, a Comissão de Direitos Humanos também 

continuará discutindo e apresentando questões relativas às mulheres, deputada Leci, 

nossa querida companheira também.  

Mas daqui a gente vai poder tratar isso de uma forma mais específica, talvez 

com um pouco mais de profundidade, que muitas vezes na Comissão Direitos Humanos, 

até pela quantidade de assuntos que nós temos lá – deputada Isa, deputada Marina, 

deputada Edna –, fica complicado de a gente poder levar às vezes com o detalhismo que 

precisa e com a importância que esse tema tem para nós. Temos aqui um perfil bastante 

heterogêneo do ponto de vista das nossas composições partidárias, mas a gente tem que 

levar em conta que hoje – como disse a deputada Isa Penna, salvo engano – nós temos 

aqui já um número de mulheres que nunca esta Assembleia teve, sempre fomos poucas. 

Eu estou aqui desde 2003, e nós nunca passamos de dez, nove, onze, dependendo da 

legislatura. 
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E nesta legislatura estamos com um número maior de mulheres, e é óbvio que há 

abordagens, que nós vamos ter diferenças, e certamente vamos brigar, vamos conversar, 

vamos dialogar, vamos discutir muito, mas tem algo que nós não podemos perder de 

vista – como você colocou Damaris – que é a mortalidade das mulheres – como a Isa 

também colocou –, é o feminicídio. Esse índice é uma vergonha para nós, e nós temos 

que começar a caminhar com mais seriedade nesse sentido. 

E não importa para nós se o projeto é seu, Carla, se é seu, Bolsonaro, se é da 

Leticia, se tiver algo que nos contemple, que contemple a nós enquanto gênero, nós 

vamos trabalhar para ele ser aprovado. Eu acho que isso é importante, eu tenho aqui um 

projeto que foi aprovado pelos 94 deputados no final do ano, que é o funcionamento das 

delegacias de defesa da mulher 24 horas – que não é o meu projeto, eu fui apenas o 

instrumento para que isso pudesse ocorrer. 

Na verdade, essa é uma demanda antiga de movimentos de luta de mulheres, foi 

aprovado aqui, e infelizmente o governador João Dória vetou. Então nós temos que 

tentar derrubar esse veto, não porque é da deputada Beth Sahão, porque é um projeto 

que atende as nossas mulheres. O Banco Mundial fez uma pesquisa recentemente, onde 

tem delegacia de mulheres há uma redução de 17% do número de violência sobre a 

mulher, não é pouca coisa, é um número importante e significativo. 

Então acho que a gente deveria começar isso, esta Comissão aqui, com isso na 

cabeça e no coração, ou seja, vamos ter diferenças abissais sempre, do ponto de vista 

ideológico, do ponto de vista que cada uma aqui busca e luta, mas nessa questão, eu 

acho que há momentos que nós teremos que convergir. Essa conversão não vai ser para 

o partido A, B ou C, mas ela vai ser em nome de todas as mulheres que sofrem e que 

são vitimizadas no nosso Estado. Parabéns a todas. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Parabéns. Com a 

palavra, a deputada Edna Macedo. 

 

A SRA. EDNA MACEDO - PRB - Parabéns, eu quero dar parabéns a senhora, 

Vossa Excelência, e a nossa amiga aqui Márcia Lia. Perdão, Márcia, porque eu já sou da 

velha guarda, eu estava aqui antes de você, mas depois saí e você chegou. Bem, mas o 

que eu acho mais importante, em primeiro lugar, foi você, Márcia, e a Leci e a Beth, 

foram precursoras desta Comissão, que começaram esse evento, buscando o espaço para 

as mulheres. Eu quero dar os parabéns em primeiro lugar a vocês, à nossa presidente, 
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que, com certeza – peço a Deus que abençoe a todas nós, para que Deus nos dê 

sabedoria, nos dê conhecimento –, e que possamos nos respeitar umas às outras, as 

nossas ideias, não importa, cada um tem o seu jeito de ser, cada um defende a sua 

maneira, aquilo que ela acha que está certo, mas nós temos que respeitar.  

Não importa se é trans, se é hétero, a gente tem que se respeitar, para que 

possamos fazer um trabalho e fazer a diferença nesta Casa, porque nós mulheres temos 

muita força, nós temos poder, somos empoderadas por natureza, pelo fato de sermos 

mães. Então isso para nós é um caso muito importante, eu vejo isso com muita 

importância.  

Então, minha amiga, muitas felicidades nesta Comissão, para todas nós aqui, 

amiga, eu quero desejar a vocês e a mim que sejamos aqui muito felizes, e que 

possamos fazer um trabalho que a sociedade venha reconhecer de fato e de verdade, e 

façamos a diferença. Muito obrigada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Pela ordem, 

deputada Valeria Bolsonaro. 

 

 A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Quero cumprimentar a todos, 

principalmente Vossa Excelência, a deputada Márcia Lia – meu nome é Valeria, antes 

do Bolsonaro. Desculpe, sem o menor problema. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Desculpe, a gente ainda está se 

familiarizando. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas o que todas falaram realmente 

é muito importante, eu acho que o objetivo nosso aqui é um só. Eu sou professora e lutei 

a minha vida inteira com as minhas meninas, porque eu dou aula para educação infantil, 

eu dou aula para o Ensino Fundamental, eu dou aula no EJA – Educação de Jovens e 

Adultos –, e eu sempre lutei muito para que as nossas meninas comecem a saber a força 

que têm, o poder que é concentrado em cada uma de nós como mulheres, como seres 

humanos, e que nós podemos sempre nos valorizar enquanto seres humanos. 
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Então aqui hoje nós temos, como vocês falaram, diversos partidos, diversas 

ideologias, mas todas convergindo para um bem comum, seja a não violência, seja a 

educação. Porque, a partir do momento que nós mulheres firmarmos um grande 

potencial na educação das nossas meninas e dos nossos meninos, com toda a certeza 

esse índice de violência vai ter uma queda sensível, e o respeito, e tudo que nós 

prezamos, que é a individualidade de cada um, o respeito ao próximo, seja ele quem for. 

Então a minha bandeira sempre vai ser a educação, a base que é onde tudo começa. É lá 

que começa o respeito, é lá que começa toda essa base que vai fazer com que essa 

violência diminua, que nós possamos enxergar o outro como ser humano que é o mais 

importante.  

Então eu tenho muita fé que nós juntas aqui vamos conseguir, mães ou não. 

Adorei a cara que você fez. Mães ou ainda não mães, vamos ter muito. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - E eu ainda por cima sou mãe, sim. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Vamos ter muito trabalho e vamos 

ter um grande êxito, porque, como a doutora Damaris falou, mulher ajudando mulher 

tem toda a diferença. Então, parabéns a todas nós. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Com a palavra, a 

deputada Leci Brandão.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Minha querida Delegada Graciela, eu a 

conheço há pouquíssimo tempo, mas sei da sua competência, foi, inclusive, me 

apresentada por um deputado que eu tenho muito carinho por ele, que é o Ricardo 

Madalena. Eu estou muito feliz. Primeiro, porque, por causa da minha idade, eu estou 

tendo a oportunidade de abrir todas as comissões, só eu posso fazer isso, estou vaidosa 

por isso demais.  

E dizer que esse aumento de mulheres, do número de mulheres na Assembleia, é 

uma coisa extremamente saudável. Por quê? Primeiro, porque quando você escuta o 

release de todas elas, a ficha de cada deputada, dá uma diversidade fantástica, que temos 

médicas, professoras, advogadas, temos um pouco de tudo, e tem a artista que leva 
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alegria para vocês também. O que eu espero é que o protagonismo dessas mulheres 

sirva principalmente para fortalecer, melhorar a vida das mulheres de São Paulo. Afinal 

de contas são mulheres que estão numa Comissão que foi idealizada pela nobre 

deputada Márcia Lia, eu fui testemunha desse fato, foi uma coisa muito forte nesta 

Casa.  

Dizer que eu respeito todas elas, com todas as suas religiões, porque aqui 

também tem diversidade de religião, isso é muito importante, porque aí a gente vai ter 

um respeito amplo por qualquer pessoa que chegar aqui, seja a mãe de santo, freira – 

entendeu? –, não interessa. Elas serão respeitadas por esta Comissão. Vamos ter a 

oportunidade de receber aqui mulheres que sejam da alta classe, que sejam de poder 

financeiro alto, mas também vamos poder receber a senhora da comunidade, as 

moradoras de rua, vamos receber o pessoal da quebrada. Vai ser uma beleza porque a 

diversidade está na Comissão, ninguém vai poder reclamar da mulherada desta 

Assembleia, porque ela está fantástica e riquíssima.  

Eu só queria fazer uma observação, e eu vou ter que fazer, porque eu tenho que 

também falar do meu lado, que quando é dito que não temos mulheres negras na Casa, é 

fundamental que – é uma coisa que a Valeria acabou de falar – a educação tem que ir 

para todos os espaços, ela tem que dar oportunidade a todas as pessoas, todas as 

meninas, meninas não só de rosa e meninos azul, mas também de marrom, de vermelho, 

de amarelo. 

Vamos ter a oportunidade, sim, no dia em que a educação, que a cultura, que o 

acesso, a inclusão baterem à porta de todas as pessoas nós teremos um futuro com mais 

mulheres negras no poder. Até porque a gente usou uma camiseta na campanha assim: 

“Negros e negras no poder”, usei porque não tem. Na hora que você vai discutir as 

coisas da população negra fica tudo muito difícil, porque as pessoas não entendem, não 

têm noção do que é, até, a cultura da população negra, as pessoas não sabem.  

E eu estou dizendo isso porque a gente às vezes tem muita dificuldade de 

apresentar determinados projetos nesta Casa. Tinha, agora não vai ter mais, que agora a 

Casa está uma beleza, está fantástica. Muitos partidos, muitas ideias, tem gente na rede 

social falando tudo o que quer e o que não quer, e o nome da gente entra na história sem 

saber de nada. Meu nome entrou nessa semana na rede, não tem nada a ver com nada, 

mas o nome deve agradar. Mas eu quero parabenizar a todas, dizer que respeito todas.  

Dizer para a Leticia, você é uma pessoa que chegou aqui agora, é do PSL, mas 

eu estou conhecendo você há pouquíssimo tempo, quero até justificar por que não votei 
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em você para vice-presidente, mas eu respeito você. Só que a deputada Márcia Lia, eu já 

tenho uma identidade com ela, não só de ideologia, mas de outras coisas, é uma pessoa 

que tem um trabalho magnífico nesta Casa, mas desejo tudo de bom para você, não 

votei em você, votei na Márcia Lia e estou justificando.  

E quero parabenizar aqui umas meninas que chegaram nesta Casa agora, mas 

que estão me encantando. Uma é a louca da Isa Penna, porque ela chega lá naquele 

Colégio de Líderes, dentro do plenário, a outra. Não, a Érica é um caso à parte. A 

Marina, Marina Helou, que também tem dado. Ainda ontem ouvi da deputada Márcia 

Lia – por isso que eu digo mulher não tem inveja da outra, não, mulher admira também, 

pessoas falam que, não, as mulheres têm raiva, uma fala da outra, não tem nada disso –, 

ontem a Márcia Lia fez um elogio a você numa interrogação que você fez no Colégio de 

Líderes – entendeu? Você é jovenzinha e tal, tudo bem, mas arrebentou, foi muito bom.  

E eu quero também falar aqui da deputada Edna Macedo, porque quando – eu 

sabia que V. Exa. já tinha estado nesta Casa –, aí eu fiquei preocupada com a questão 

religiosa, eu falei: será que ela vai? Não, a senhora me surpreendeu, foi extremamente, 

sabe, deliciosa quando recebeu o CD, dei um CD para a senhora como dei para todas 

que chegaram. Não estou pedindo desculpa a ninguém, pelo contrário, dei porque tinha 

que dar mesmo, boas-vindas, eu sou assim. E dizer para a Erica o seguinte, Erica, você 

acabou causando, assim, muita coisa, Nunca vi esta Assembleia sair tanto nos jornais, 

nas revistas, na TV, depois da sua entrada. Primeiro, que você é maravilhosa; segundo, 

que você é inteligentíssima. Você fala muito bem, você sabe o que diz, eu fiquei muito 

orgulhosa porque você também é uma mulher negra, isso para a gente é muito bom, 

muito bom. Um dia a gente vai conseguir ter um número maior. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Axé. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Quero que Deus abençoe a todas, 

proteja, saúde, prosperidade, e que cada uma aqui possa seguir a sua caminhada, 

respeitando a outra e tendo a obrigação de defender as mulheres, a obrigação de correr 

atrás das demandas das mulheres. Para encerrar, vocês sabem que vai ser votado um 

Projeto de lei no Senado que quer acabar com as cotas para as mulheres, fiquem atentas 

a isso aí. O.k.? É só isso o que eu quero pedir a vocês, saúde. 

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Pela ordem, presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Deputada Leticia. 

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Muito obrigada pela sua gentileza, sempre 

muito educada, eu que passei minha adolescência ouvindo bons sambas de Leci 

Brandão, eu fiquei muito feliz de receber o seu CD. Obrigado pelo carinho e acolhida. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Obrigado, Leticia. 

 

A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Só agregando um pouquinho da minha 

fala, ao que todo mundo falou, é importante a gente – eu sempre gosto de salientar que 

as mulheres precisam ocupar os espaços, não por cor da pele, não por ideologia, e sim 

ocupar espaço por mérito, por capacidade técnica. Esse é o meu pensamento, sou 

favorável que as mulheres ocupem espaços por capacidade, que elas sejam reconhecidas 

pela capacidade profissional que elas tenham, e têm mesmo. Eu costumo dizer que 

quando as mulheres resolvem fazer alguma coisa, fazem, e fazem muito bem feito. 

Independentemente do que for para ela fazer.  

E falando também um pouquinho, agregando ao que algumas falaram aqui, que 

mulheres lutando com mulheres, mas eu não sou contra homens lutando por mulheres. 

Meu marido é um defensor das mulheres, a minha assessoria masculina é defensora das 

mulheres, meus tios são defensores das mulheres, assim como tem aqui, eu tenho 

certeza que esses homens que estão aqui são defensores das mulheres. E nós precisamos 

ser gratas e reconhecer também que tem bons homens de caráter que estão ao lado dos 

direitos das mulheres. Obrigada. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Pela ordem, a 

deputada Márcia Lia. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu só quero pedir licença para a Leci 

para dar um pitaquinho na fala dela, para dizer, Leci, que a Erica significa para nós a 

porta da resistência. Você é a porta da resistência. 
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A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Mais alguma? 

Ninguém mais? Eu só queria dizer a todas vocês, eu esqueci também de fazer um pouco 

do nosso histórico. Quando eu prestei concurso para delegado de polícia, em 1989, eram 

cinco vagas para mulheres, eram separadas, 100 vagas, 5 para mulheres, nós 

participamos. Eu queria dizer que também foi um momento de enfrentamento, tem 

algumas mulheres que eu digo que são especiais, nós vamos à luta e tentamos, 

enfrentamos, e quero dizer que a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres existe 

porque tem mulheres valorosas que nos antecederam, a Márcia Lia, as demais, a Edna 

Macedo, a Leci, a Beth Sahão. Então, se existe uma conquista, grande, que é esta 

Comissão, é porque vocês existiram, vocês nos antecederam, vocês lutaram. 

Assim como foi a primeira delegacia de defesa da mulher, em 1985. Quando 

comecei não havia nenhum órgão que defendesse as mulheres, porque as mulheres que 

nos antecederam lutaram, batalharam e instalaram na primeira delegacia de defesa da 

mulher. Não foi fácil, nós não éramos, como delegadas, respeitadas; porque os homens 

iam e nos desafiavam, e nós fomos ali lutando, não tinha lei que amparasse. A luta do 

movimento de mulheres trouxe a Lei Maria da Penha, outras conquistas e o que eu digo, 

melhor de tudo foi a conquista gradativa da estima das mulheres, do entendimento do 

seu valor, da coragem, de encorajamento e de reconhecimento do seu valor. Então acho 

que isso é gradativo.  

E com esta Comissão agora, com todas essas mulheres maravilhosas, que nós 

estamos vendo aqui, cada uma com a sua ideologia, a sua inteligência, vai poder muito 

contribuir. Eu fui vereadora também por três mandatos numa Câmara de 15, só eu 

mulher. Então é assim, a gente vê uma Legislatura com tantas mulheres inteligentes, 

porque, olha, estou admirada com tantas mulheres inteligentes, tantas mulheres 

maravilhosas, nós vamos poder contribuir muito, tenho certeza disso.  

Então é um enfrentamento, a Comissão é de todas nós, peço a Deus que a gente 

possa conduzir, não só eu, todas nós, da melhor forma possível, e que o resultado seja 

muito positivo para as mulheres e para toda a nossa sociedade, que espera isso de nós.  

Então quero parabenizar a Márcia Lia e a todas vocês, é uma conquista que 

vocês fizeram, mas para todas nós, assim como todas as outras conquistas que até hoje 

existem porque tiveram mulheres batalhadoras, enfrentadoras, que nos trouxeram esse 

benefício. É com muita honra mesmo, eu poderia estar fazendo parte. Aqui tem um 

outro sistema, mas eu digo que é com muita honra que estou aqui presidindo esta 

Comissão, para mim é uma honra, que é conquista que eu atribuo a vocês. Parabéns. 
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Obrigada e nada mais havendo a tratar está encerrada a reunião. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A SRA. Pela ordem, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Com a palavra. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Precisamos marcar o dia em que a 

gente vai fazer as reuniões na semana. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DELEGADA GRACIELA - PR - Ah, sim. Como 

que nós vamos. Vocês querem combinar ou marcar? Vamos marcar para quarta, pode 

ser? Quarta-feira duas horas, pode ser? 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


