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Modifica o §1º do artigo 36 da Constituição do
Estado.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos
termos do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto
constitucional:

       Art. 1º Fica modificado o §1º do artigo 36 da Constituição do Estado, que passa  vigorar com a
seguinte redação:

                             “Art.36 (...)

      § 1º Na constituição da Mesa e de cada Comissão, é assegurada tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Casa, bem
como a representação proporcional de cada sexo, ao menos, uma vaga para cada
sexo.”                                                                                   

        Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na  data de sua promulgação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Março de 2015

 

Gilmar Fabris
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

     A Constituição de 1824 estabeleceu um Poder Legislativo bicameral, denominado Assembléia Geral,
dividida em Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores ou Senado. A primeira era eletiva e temporária,
com mandato de quatro anos, enquanto que o Senado era composto de membros com mandatos vitalícios.

    Após a renúncia de D.Pedro I em abril de 1931, durante a fase regencial (1831-40), cresce em todas
regiões brasileiras um forte movimento descentralizador e de maior autonomia política das províncias em
relação ao governo central, resultando desse processo a promulgação do Ato Adicional de 1834 que alterou
a Constituição de 1824, criando as Assembléias Legislativas Provinciais (substituindo os antigos Conselhos
Gerais das Províncias, submissos ao Imperador) possibilitando às províncias a prerrogativa de elaborar suas
próprias leis, admitir ou demitir funcionários públicos, legislar com maior autonomia e de acordo com a
realidade local, originando desse Ato, as atuais Assembléias Legislativas estaduais.

    Atualmente estamos na 18º legislatura, ao longo desse período passaram por este parlamento 13
deputadas, a saber:

 

DEPUTADAS ESTADUAIS DE MATO GROSSO ATÉ A 18º LEGISLATURA

NOME NUMERO DA LEGISLATURA/PERÍODO
    CARGO NA MESA
         DIRETORA

  OLIVA ENCISO           4º - 1959/1963               NÃO

  SARITA BARACAT           9º - 1979/1983               NÃO

 THAÍS BARBOSA         11º - 1987/1991               NÃO

MALBA VARJÃO
        12º - 1991/1995
(suplente)

              NÃO

SERYS
SLHESSARENKO

        13º e 14º 1995/2003               NÃO

ZILDA PEREIRA LEITE         13º - 1995/1999               NÃO

VERINHA         15º - 2003/2007               NÃO

ANA CARLA MUNIZ 15º - 2003/2007 (suplente)               NÃO

CHICA NUNES         16º - 2007-2011
              SIM (2º VICE
              PRESIDENTE)

VILMA MOREIRA
        16º - 2007-2011
(suplente)

              NÃO

TETE BEZERRA         17º - 2011-2015               NÃO

LUCIANE BEZERRA         17º - 2011-2015               NÃO

JANAINA RIVA         18º - 2015-2019               NÃO

FONTE: INSTITUTO MEMORIA DO PODER LEGISLATIVO

 

    Somente a Deputada Chica Nunes ocupou um cargo na Mesa, sendo 2º Vice presidente de 2009 a 2011.

    Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Mato Grosso
em 2013 era de 3,191 milhões de pessoas, sendo 1,596 milhões de mulheres e 1,595 milhões de homens.

   Segundo  dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso possuímos 2.189.703 milhões de eleitores,
sendo 50,037% do sexo masculino e 49,936 do sexo feminino.

    Apesar da representatividade do sexo feminino temos apenas uma Deputada.

   Na Câmara dos Deputados pela primeira vez, duas deputadas estão ocupando simultaneamente cargos na
Mesa Diretora.  Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi eleita para a 3ª Secretaria, com 456 votos. Luiza Erundina



(PSB-SP), com 372 votos, foi eleita para a 3ª suplência.

   No biênio 2011-2012, Rose de Freitas (PMDB-ES) havia se tornado a primeira mulher a ocupar um cargo
na Mesa Diretora, como 1ª vice-presidente. No domingo, a ex-deputada assumiu vaga no Senado

   Com 51 deputadas eleitas, a bancada feminina da Câmara dos Deputados pouco cresceu em relação às
eleições de 2010, quando 45 mulheres foram escolhidas nas urnas. Se, no início da atual legislatura, elas
representavam 8,77% dos 513 deputados, em 2015 serão 9,94%.

   O índice de renovação das parlamentares foi de 56,8%.. Com seis deputadas cada um, Rio de Janeiro e
São Paulo foram os estados que mais elegeram mulheres. Na contrapartida, Alagoas, Espírito Santo, Mato
Grosso, Paraíba e Sergipe não elegeram nenhuma parlamentar. O partido que mais elegeu mulheres foi o
PT, com nove deputadas.

   O aumento de seis cadeiras não animou a coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Jô
Moraes (PCdoB-MG). “É um resultado decepcionante. Ele mostra que a política de inclusão das mulheres
nas instâncias de poder está fadada ao fracasso, está falida”, avaliou a parlamentar.

    Apesar da cota prevista em lei (12.034/09) de 30% de candidaturas femininas nas eleições para
deputados e vereadores, Jô Moraes acredita que é preciso uma reforma política que democratize a presença
da mulher no Parlamento. As cotas, segundo ela, não geram o resultado desejado porque não são
preenchidas com antecedência. “Elas são feitas de última hora, para os partidos políticos apenas cumprirem
a exigência legal”, criticou.

    O Senado por sua vez tem cinco novas senadoras. Elas se juntarão a seis senadoras atualmente em
exercício com mandato até 2019, totalizando uma bancada de 11 parlamentares. As mulheres representarão
13,6% dos 81 senadores.

    Considerando que as mulheres são mais de 50% da sociedade e empatam em numero de eleitores em
Mato Grosso e que se quisermos acompanhar a tendência mundial de participação política, precisamos
reverter esse quadro de discriminação política contra as mulheres em Mato Grosso e no Brasil, por meio de
ações concretas. Neste sentido, apresento esta proposta de Emenda Constitucional para instituir um novo
principio a ser respeitado no funcionamento do Poder Legislativo: a proporcionalidade de cada sexo.

    O Professor Pedro Dallari em palestra proferida sobre o tema deixou claro que há fundamentação jurídica
sólida para que dê à mulher um tratamento diferenciado, vez que desde 1984 o Brasil é signatário da
Convenção Contra a Discriminação Contra a Mulher, a qual possui a natureza de emenda constitucional, nos
termos da Constituição vigente, por se tratar de um tratado de direitos humanos. Assegura, mesmo, que a
matéria objeto desta PEC seria também constitucional caso fosse introduzida por um projeto de resolução
apenas no Regimento Interno.

    A proposta de Emenda à Constituição que ora analisamos merece aprovação pois, em absoluto respeito  à
Constituição, vem atender ao principio da isonomia que impõe tratar igualmente aos iguais e desigualmente
os desiguais, na medida da sua desigualação.

    Esta proposição é, pois, mais uma das inúmeras ações afirmativa que estão sendo objeto de estudos e de
adoção nas sociedades contemporâneas para superar os óbices ao pleno exercício dos direitos políticos
pelas minorias.

    Vale esclarecer, que a presente propositura segue os moldes da proposição apresentada na Câmara dos
Deputados pela Deputada Luiza Erundina – PEC 590/2006.

 

 

 



 

    Pelos motivos expostos solicitamos o apoio dos nobres Pares para aprovação da presente propositura.
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