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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo desta monografia é traçar um perfil de nove das dez deputadas 

eleitas para assumir mandatos na 15ª Legislatura da Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais, durante o período de 2003 a 2005. Esta foi a legislatura em que se constituiu 

a maior bancada de mulheres do Parlamento Mineiro, número expressivo tanto em 

comparação com as legislaturas anteriores, quanto se considerando a legislatura 

seguinte – a 16ª –, para a qual foram eleitas sete deputadas.  

O presente estudo analisou os três primeiros anos da 15ª Legislatura, tendo 

descartado o quarto ano do mandato (2006) em decorrência de o trabalho ter sido 

produzido na mesma época e, portanto, não ser possível coletar dados completos 

sobre o período. O enfoque também se voltou para nove parlamentares, apesar de 

terem sido dez as eleitas pelas urnas. Isso se justifica pelo fato de uma delas ter se 

licenciado logo no início da legislatura para assumir cargo de Secretária de Estado. 

Ademais, ao final do segundo ano, outras duas parlamentares renunciaram às suas 

vagas na Assembléia por terem sido eleitas prefeitas de municípios mineiros. Com as 

mudanças decorrentes das eleições minoritárias de 2005, que incluíram a renúncia de 

outros deputados, apenas mais uma mulher assumiu uma cadeira na Assembléia - e 

esta foi incluída no atual trabalho.  

Esta monografia consta de uma introdução, dois capítulos e uma conclusão. O 

primeiro capítulo, que se intitula “A Participação das Mulheres na Política 

Brasileira”, está organizado em quarto partes. A primeira mostra a evolução dos 

direitos políticos das mulheres nos diversos países. A segunda trata dessa mesma 

evolução no Brasil. A terceira parte apresenta a cronologia das leis eleitorais no País 

e, a quarta, a chamada Lei das Cotas.  

O segundo capítulo, chamado “A Bancada Feminina na Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais”, é dividido em duas partes. Na primeira, é 

apresentado um resumo sobre a participação de mulheres como deputadas estaduais 

em Minas Gerais, que veio a ocorrer pela primeira vez em 1963. Em seguida, são 

apresentados levantamentos sobre a origem da candidatura das dez parlamentares que 

integraram os três primeiros anos (2003/2005) da 15ª Legislatura da Assembléia de 

Minas. No segundo capítulo também é feita uma análise de suas atuações 
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parlamentares. São encontrados ali registros como regiões que se configuram redutos 

eleitorais, filiação partidária, iniciativa de apresentação de projetos relacionados à 

mulher e pronunciamentos feitos em Plenário, entre outros aspectos.  

Finalmente, é apresentada a conclusão do trabalho, na tentativa de buscar 

compreender como se desenvolveram os três primeiros anos da 15ª legislatura sob a 

ótica da existência ou não de uma bancada feminina suprapartidária.  
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2 A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA BRASILEIRA 

2.1 O Voto Feminino no Mundo 

O primeiro país do mundo a conceder o direito de voto às mulheres foi a Nova 

Zelândia, em 1893. Depois veio a Austrália, em 1902, embora com algumas 

restrições, só retiradas em 1962. Na Europa, o país pioneiro foi a Finlândia, em 1905. 

A luta pela conquista do voto feminino foi longa e árdua. Na Inglaterra, ainda 

em 1866, foi apresentada por John Stuart Mills, famoso jurista, economista e filósofo 

eleito para o Parlamento no ano anterior, uma emenda que dava à mulher inglesa o 

direito ao voto. A emenda foi derrotada por 194 votos a 73. 

Em 1884, nova emenda foi apresentada e mais uma vez rejeitada. Nessa época, 

porém, dois terços das mulheres inglesas já tinham direito a voto, com base em uma 

norma legal que permitia aos “proprietários”, ou seja, detentores de propriedades, 

votar. Não satisfeitas com as restrições, entretanto, as mulheres passaram a protestar 

publicamente. A luta culminaria em prisões e até em morte. Emily Davidson, ativista 

feminina e maior mártir do movimento, jogou-se em frente ao cavalo do rei durante 

uma prova hípica, tendo sua morte desencadeado protestos violentos. Finalmente, em 

1918, ao término da Primeira Guerra Mundial, as inglesas de idade superior a 30 

anos obtiveram o direito ao voto, tendo sido eleitas três mulheres para a Câmara dos 

Comuns. Somente em 1928, contudo, a idade mínima para votar foi reduzida para 21 

anos. 

Nas quatro primeiras décadas do século vinte, 66 países concederam algum 

direito político às mulheres. Após a Segunda Guerra Mundial e até o fim dos anos 50, 

95 países asseguram às mulheres o direito de votar e serem votadas. A partir de 

então, na Europa, várias deputadas foram eleitas em seus países. Logo após a 

concessão do voto feminino, fato curioso ocorreu na Noruega e na Suécia: o número 

de eleitoras superava o de eleitores. 

Somente em 1971, entretanto, as suíças obtiveram o direito de votar e serem 

votadas. E apenas em 1976 Portugal eliminou toda e qualquer restrição aos direitos 

políticos das mulheres. 
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Nos Estados Unidos a luta não foi muito diferente. Houve inúmeras passeatas 

e manifestações, mas a única vitória ficou restrita a poucos estados da federação que, 

emancipando as mulheres, garantiram-lhes o direito ao voto. A aprovação de uma 

emenda pelo voto feminino, no Congresso norte-americano, seria bastante 

complicada. A União chegou a exigir do então território do Wyoming, que no ano de 

1869 havia garantido o direito das mulheres ao voto, que abolisse a conquista para 

tornar-se parte da federação. O Congresso estadual, entretanto, respondeu que 

“preferia retardar em cem anos sua entrada para a União a sacrificar os direitos 

políticos da mulher”. 

Em 1916, o estado de Montana elegeu a primeira mulher para o Congresso, a 

deputada Jeannette Rankin, que passaria a líder da campanha aprovada pelo 

Congresso em 1919 e ratificada em 1920 – a 19ª Emenda da Constituição Americana, 

na qual é proibida a discriminação política com base no sexo. 

Na América Latina, o primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres 

foi o Equador, em 1929, seguido do Chile em 1931, do Brasil em 1932 e da Bolívia 

em 1938. Na Argentina, somente após a eleição de Juan Domingo Perón, em 1946, 

teve início a campanha pelo voto feminino. Sua esposa, Evita, empenhou-se na 

conquista do direito ao voto para as mulheres, o que seria aprovado pelo Congresso 

em 23 de setembro de 1947. Foi a consagração de Eva Perón, que em 1949 fundaria o 

Partido Peronista Feminino. 

A idéia primordial era obter o voto da maioria das mulheres argentinas na 

eleição que seria realizada dois anos depois, com Evita concorrendo à vice-

presidência na chapa do marido. A oposição dos militares, entretanto, acabou com o 

sonho. No dia 11 de novembro de 1951, as argentinas foram pela primeira vez às 

urnas, e o Partido Comunista teve em sua chapa uma mulher como vice. Com o apoio 

das mulheres, Perón foi reeleito com uma diferença de mais de um milhão e 

oitocentos mil votos sobre o segundo colocado. Para o Congresso foram eleitas 6 

senadoras e 23 deputadas peronistas, demonstrando a força política de Evita Perón, que 

morreria de câncer em julho de 1952, aos 33 anos de idade. 

As mulheres paraguaias foram as que mais tardiamente conseguiram seu 

direito de voto na América Latina – somente em 1961. 
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1788 Estados Unidos da América (ser eleita) 
1893 Nova Zelândia (votar) 
1902 Austrália* 
1905 Finlândia 
1907 Noruega (ser eleita)* 
1913 Noruega** 
1915 Dinamarca, Islândia 
1917 Canadá (votar)*, Países Baixos (ser eleita) 

1918 
Alemanha, Áustria, Canadá (votar)*, Estônia, Federação Russa, Geórgia*, 
Irlanda*, Quirguistão, Letônia, Polônia, Reino Unido* 

1919 
Belarus, Bélgica (votar)*, Luxemburgo, Nova Zelândia (ser eleita), Países 
Baixos (votar), Suécia*, Ucrânia. 

1920 
Albânia, Canadá (ser eleita)*, Eslováquia, Estados Unidos da América 
(votar)**, República Checa 

1921 Armênia, Azerbaijão, Bélgica (ser eleita)*, Geórgia**, Lituânia, Suécia** 
1924 Casaquistão*, Mongólia, Santa Lúcia, Tadjiquistão 
1927  Turquemenistão 
1928 Irlanda**, Reino Unido** 
1929 Equador*, Romênia* 
1930 África do Sul (brancos), Turquia (votar) 
1931 Chile*, Espanha, Portugal*, Sri Lanka 
1932 Maldivas, Tailândia, Uruguai 
1934 Brasil, Cuba, Portugal*, Turquia (ser eleita) 
1935 Myanmar (votar) 
1937 Filipinas 
1938 Bolívia*, Uzbequistão 
1939 El Salvador (votar) 
1941 Panamá* 
1942 República Dominicana 
1944 Bulgária, França, Jamáica 

1945 
Croácia, Eslovênia, Guiana (ser eleita), Indonésia, Itália, Japão*, Senegal, 
Togo 

1946 
Camarões, Djibouti (votar), Macedônia, Guatemala, Libéria, Myanmar (ser 
eleita), Panamá**, Coréia do Norte, Romênia**, Trinidad e Tobago, 
Venezuela, Vietnam, Iugoslávia 

1947 Argentina, Japão**, Malta, México (votar), Paquistão, Singapura 
1948 Bélgica**, Israel, Níger, República da Coréia, Seychelles, Suriname 
1949 Bósnia-Herzogovina, Chile**, China, Costa Rica, Síria (votar)* 
1950 Barbados, Canadá (votar)**, Haiti, Índia 

1951 
Antigua e Barbados, Dominica, Granada, Nepal, Saint Kitts y Nevis, San 
Vicente e Granadinas 

1952 Bolívia**, Costa do Marfim, Grécia, Líbano 
1953 Butão, Guiana (votar), Hungria (votar), México (ser eleita), Síria** 
1954 Belize, Colômbia, Gana 
1955 Camboja, Eritréia, Etiópia, Honduras, Nicarágua, Perú 
1956 Benin, Comoras, Egito, Gabão, Máli, Maurício, Somália 
1957 Malásia, Zimbabue (votar)** 
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1958 Burkina Faso, Chade, Guiné, Hungria (ser eleita), Nigéria, Laos 
1959 Madagascar, Tanzânia, San Marino (votar), Túnis 
1960 Canadá (ser eleita)**, Chipre, Gâmbia, Tonga 

1961 
Bahamas*, Burundi, El Salvador (ser eleita), Malawi, Mauritânia, 
Paraguai, Ruanda, Serra Leoa 

1962 Argélia, Austrália**, Mônaco, Uganda, Zâmbia 

1963 
Congo, Guiné Equatorial, Fiji, Irã, Quênia, Marrocos, Papua-Nova Guiné 
(ser eleita) 

1964 Bahamas**, Líbia, Papua-Nova Guiné (votar), Sudão 
1965 Afeganistão, Botsuana, Lesoto 

1967 
Equador**, Kiribati, Tuvalu, Iêmen (República Democrática Popular do) 
Zaire (votar) 

1968 Nauru, Suazilândia 
1970 Andorra (votar), Iêmen (República Árabe do), Zaire (ser eleita) 
1971 Suíça 
1972 Bangladesh 
1973 Andorra (ser eleita), Bahrein, San Marino (ser eleita) 
1974 Ilhas Salomão, Jordânia 
1975 Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Vanuatu 
1976 Portugal** 
1977 Guiné Bissau 
1978 República da Moldávia*, Zimbábue (ser eleita) 
1979 Ilhas Marshall, Micronésia (Estados Federados), Palaos 
1980 Iraque, Vanuatu** 
1984 Liechtenstein, África do Sul (mestiços e índios) 
1986 Djibouti (ser eleita), República Centro-Africana 
1989 Namíbia 
1990 Samoa 
1994 Cazaquistão, República da Moldávia*, África do Sul (negros) 
1997 Emirados Árabes Unidos 

Quadro 1: O Sufrágio Feminino - Cronologia do reconhecimento do direito das mulheres de 
 votar e serem eleitas 
Fonte: Hombres y mujeres en política: La democracia por perfeccionar. Geneve: Union 
Interparlamentaria, [199-], 1 mapa. il. 
Direito de votar e serem eleitas ainda não reconhecido às mulheres no Kuwait. 
* Direito acompanhado de condições ou restrições. 
** Restrições ou condições eliminadas. 

2.2 O Voto Feminino no Brasil 

No Brasil, ao contrário de outros países, o movimento pelo voto feminino 

partiu de um homem. O constituinte, médico e intelectual baiano César Zama, na 

sessão de 30 de setembro de 1890, durante os trabalhos de elaboração da primeira 

Constituição Republicana, defendeu a participação efetiva das mulheres na vida 

política do país por meio do sufrágio universal. No ano seguinte, outro constituinte, 
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Almeida Nogueira, defendeu a participação das mulheres como eleitoras e lembrou, 

na sessão de 2 de janeiro de 1891, que nem a legislação vigente nem o projeto da 

nova Constituição previam o cerceamento do direito ao voto feminino. No mesmo 

raciocínio, Lopes Trovão, ao discutir a Declaração de Deveres, usou da palavra para 

defender com afinco a causa feminina, que para ele era como uma reparação que 

vinha tardiamente.  

Mas os inimigos eram fortes e em maior número. Entre os que rejeitavam a 

idéia estavam Lauro Sodré e Barbosa Lima. Cabe citar que, no dia 1º de janeiro de 

1891, 31 constituintes assinaram uma emenda ao projeto de Constituição, de autoria 

de Saldanha Marinho, conferindo o direito ao voto à mulher brasileira. A pressão, 

porém, foi tão grande, que Epitácio Pessoa (posteriormente presidente da República, 

no período 1919-1922), que havia subscrito a emenda, retirou seu apoio. Entre os 

signatários da emenda constitucional estavam Nilo Peçanha, Érico Coelho, Índio do 

Brasil, César Zama, Godofredo Lamounier e Hermes da Fonseca. Na sessão de 27 de 

janeiro de 1891, o deputado Pedro Américo assim se pronunciou: “A maioria do 

Congresso Constituinte, apesar da brilhante e vigorosa dialética exibida em prol da 

mulher votante, não quis a responsabilidade de arrastar para o turbilhão das paixões 

políticas a parte serena e angélica do gênero humano”. Coelho Campos, outro 

Parlamentar, foi mais radical em seu pronunciamento: “É assunto de que não cogito; 

o que afirmo é que minha mulher não vai votar”.  

E assim o Brasil deixou de ser o primeiro país do mundo a conceder o direito 

do voto à mulher, cedendo a primazia à Nova Zelândia. 

César Zama afirmou em discurso: “Bastará que qualquer país importante da 

Europa confira-lhes direitos políticos e nós o imitaremos. Temos o nosso fraco pela 

imitação.” 

No ano de 1894, foi promulgada a “Constituição Política” da cidade de Santos. 

Entre as normas legais estava o artigo 42, que concedia “a capacidade política aos 

maiores de 21 anos e, às mulheres sui juris que exercessem profissão honesta, 

sabendo ler e escrever e residindo no município há mais de um ano, o direito de 

voto”. Não concordando com esse diploma legal, um grupo de cidadãos entrou com 

recurso no Congresso Legislativo de São Paulo. O Projeto nº 120, de 1895, solicitava 

a anulação de alguns dispositivos, entre eles o artigo 42. O relator acatou a 

solicitação, mas o deputado Eugênio Égas foi mais prático: apresentou um projeto de 
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resolução com apenas dois artigos – o primeiro declarava nula a Constituição santista 

e o segundo revogava as disposições em contrário. 

Em Minas Gerais, três mulheres alistaram-se e votaram em 1905, mas foi um 

caso isolado. 

Somente em 1917 o deputado Maurício de Lacerda apresentou uma emenda 

que alterava a lei eleitoral de 1916 e incluía o alistamento das mulheres maiores de 

21 anos. Essa emenda seria rejeitada pela Comissão de Justiça, cujo relator, Afrânio 

de Melo Franco, afirmou: “As próprias mulheres brasileiras, em sua grande maioria, 

recusariam o exercício do direito de voto político, se lhes fosse concedido”. 

O deputado não desistiria da idéia e, em 29 de outubro de 1920, na legislatura 

seguinte, apresentaria novamente a emenda. Dessa vez a emenda foi a votação no 

Plenário da Câmara Federal, mas foi rejeitada mais uma vez. No ano seguinte, um 

projeto de lei de três deputados, Octavio Rocha, Bethencourt da Silva e Nogueira 

Penido, seria apresentado e receberia parecer favorável do relator, deputado Juvenal 

Lamartine de Faria, mas mais uma vez a iniciativa não teria êxito. Em 1º de 

dezembro de 1924, foi apresentado pelo deputado Basílio de Magalhães novo projeto 

de lei que pleiteava a concessão do direito de voto à mulher brasileira. 

No Senado, coube ao representante do Pará, Justo Leite Chermont, em 1919, a 

iniciativa da concessão do voto feminino, por meio do Projeto de Lei nº 102, 

aprovado em primeira discussão em 1921, mas posteriormente rejeitado. No final de 

1927, o presidente Washington Luís, em conversa no Palácio do Catete, também se 

manifestou favoravelmente ao voto das mulheres. 

O presidente da Comissão de Justiça do Senado, Adolpho Gordo1, 

reapresentou o Projeto de Lei nº 102 e o colocou em pauta novamente. Foi designado 

relator o senador Aristides Rocha, que em parecer se pronunciou favoravelmente ao 

texto original. Havia, porém, opositores ao projeto, em especial o senador Thomaz 

Rodrigues, que assim se pronunciou: “Apesar de entendermos que é cedo, muito 

cedo, para conceder um direito tão amplo à mulher brasileira que, em sua grande 

maioria, ainda não o reclama...” O senador, inclusive, solicitou vistas para ganhar 

                                                          
1 O Senador Adolpho Gordo (1858 - 1929) teve papel de destaque na questão do sufrágio feminino. 

Pronunciou uma série de discursos argumentando a favor do voto feminino, mas atuou também como 

advogado, dando uma série de conselhos jurídicos a Bertha Lutz, uma das pioneiras na luta pelo voto 

feminino e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres no país. 
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tempo, fazendo com que a segunda votação, necessária à aprovação do projeto, não 

se realizasse naquela legislatura.  

Nesse meio tempo, algumas mulheres tentaram obter o direito a voto, pedido 

em geral indeferido pelos juízes. A Constituição então vigente, a de 1891, não 

excluía claramente as mulheres das eleições, pois apenas dizia: “Art. 70 - São 

eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.” Valendo-

se dessa abertura da Constituição, algumas mulheres entraram na justiça pedindo a 

inclusão de seu nome na lista de eleitores, como a advogada paulistana Adalgiza 

Bittencourt, em 1927. O juiz indeferiu o pedido, tendo como argumento central o fato 

de que “a palavra ‘cidadãos’ empregada no artigo 70 da Constituição Federal 

somente designa os cidadãos do sexo masculino”.2

Adolpho Gordo, em discursos no Senado, contesta essa interpretação: “Oras, 

como devem ser entendidas as palavras ‘cidadãos brasileiros’? Responde o artigo 69 

da mesma Constituição: ‘São cidadãos brasileiros, § 1º - os nascidos no Brasil, ainda 

que de pai estrangeiro, não residindo este ao serviço da sua nação, etc.’  Os nascidos 

no Brasil, sem distinção de sexo, e, portanto, os homens e as mulheres”.3 Gordo 

insistia no fato de que termos masculinos eram usados, por costumes, para designar 

homens e mulheres. Por isso, a palavra “cidadãos” faria referência a homens e 

mulheres. Bertha Lutz pede a intervenção de Gordo no caso de Adalgiza Bittencourt, 

e este chega mesmo a entrar com um recurso, também indeferido. 

A primeira experiência com o voto feminino no Brasil acontece de fato no Rio 

Grande do Norte, em 1928. A Lei nº 660, de 25 de outubro de 1927, que concedia o 

direito de voto à mulher norte-rio-grandense, resultara de projeto de autoria do 

deputado Juvenal Lamartine de Faria, o mesmo que, como relator do projeto de 1921 

na Câmara dos Deputados, havia dado parecer favorável ao pleito. Aprovado pelo 

Legislativo estadual, o projeto fora sancionado pelo governador José Augusto 

Bezerra de Medeiros e a lei dele resultante determinava, em seu artigo 77: “No Rio 

Grande do Norte, poderão votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos os 

cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei”. O Rio Grande do Norte, 

                                                          
2 Texto do Juiz Esaú de Moraes, no qual o magistrado indefere o pedido de Adalgiza Bittencourt. Fundo 

Adolpho Gordo, Grupo Vida Profissional. 
3 Discurso do Senador Adolpho Gordo, pronunciado na sessão de 12 de dezembro de 1927. Fundo Adolpho 

Gordo, Grupo Vida Política. 
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portanto, foi o primeiro Estado brasileiro a conceder o direito de voto à mulher. As 

duas primeiras mulheres alistadas como eleitoras no Brasil foram as professoras Júlia 

Barbosa, de Natal, e Celina Vianna, de Mossoró, ambas no Rio Grande do Norte. 

Também seria potiguar a primeira prefeita do Brasil, Alzira Teixeira Soriano, eleita 

no município de Lages em 1928. A Comissão de Poderes do Senado Federal, 

entretanto, ao analisar, em 1928, os resultados das eleições realizadas no Rio Grande 

do Norte, requereu em seu relatório a anulação de todos os votos dados a mulheres, 

sob a alegação da necessidade de uma lei especial a respeito. 

Com o advento da Revolução de 30, Nathércia da Cunha Silveira4 e Elvira 

Komel, esta líder feminista em Minas Gerais, formaram uma comissão que, em 

contato com os membros do novo governo, o cardeal Dom Sebastião Leme e o antigo 

governador de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, obteve apoio à luta pelo 

voto feminino. 

Em entrevista à imprensa, em 1931, a presidente da Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino, Bertha Lutz,5 afirmou que “é um fato interessante que as 

revoluções de pós-guerra têm favorecido a mulher”, e ainda enalteceu a figura do 

chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, que perante as participantes do II 

Congresso Internacional Feminista, realizado em junho na Capital Federal, defendeu 

a oportunidade da remodelação da estrutura política nacional. Cumprindo sua 

promessa, Getúlio elaborou um anteprojeto de lei eleitoral por meio de uma comissão 

presidida pelo ministro Assis Brasil, assegurando o direito de voto às mulheres 

casadas, desde que com autorização dos maridos, e a algumas mulheres solteiras ou 

viúvas, desde que possuíssem renda própria.  

                                                          
4 A sufragista gaúcha Nathércia da Cunha Silveira, dissidente da Federação Brasileira para o Progresso 

Feminino, fundou, em 1931, a Aliança Nacional de Mulheres, que prestava assistência jurídica à mulher. A 

Aliança chegou a ter três mil filiadas, mas foi fechada pelo golpe de 1937, que aboliu as liberdades 

democráticas e abortou as organizações políticas e sociais do país.

5 Filha de Adolfo Lutz, Bertha nasceu em São Paulo em 1894. Cientista como o pai, formou-se bióloga pela 

Sorbonne, em Paris. Em 1919, começou a destacar-se na busca de igualdade de direitos jurídicos entre os 

sexos, ao se tornar a segunda mulher a ingressar no serviço público brasileiro, após ser aprovada em concurso 

do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Em 1922, representou o Brasil na Assembléia Geral da Liga das 

Mulheres Eleitoras, realizada nos Estados Unidos, sendo eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana. 

De volta ao Brasil, fundou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, iniciando a luta pelo direito de 

voto para as mulheres brasileiras.
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Assim, por meio do Decreto-Lei nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, foi 

instituído o Código Eleitoral Brasileiro, que caracterizava como eleitor o cidadão 

maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma do Código. Entretanto, o 

artigo 121 das Disposições Transitórias dispunha que os homens com mais de 60 

anos e as mulheres em qualquer idade podiam isentar-se de qualquer obrigação ou 

serviço de natureza eleitoral. Ou seja, o voto feminino não era obrigatório. 

No dia 30 de junho de 1932, uma comissão de mulheres é recebida no Palácio 

do Catete pelo presidente Getúlio Vargas, que recebe um memorial com mais de 

cinco mil assinaturas pleiteando a indicação da líder feminista Bertha Lutz para 

participar da comissão que deveria elaborar o anteprojeto da nova Constituição 

Brasileira. Pouco mais de uma semana depois, porém, irrompe em São Paulo a 

Revolução Constitucionalista, e todas as atenções são dirigidas ao conflito. Em 27 de 

outubro de 1932, três semanas após o fim das hostilidades, a comissão do 

anteprojeto, composta por 23 pessoas, seria nomeada pelo presidente. Getúlio 

cumpria assim sua promessa, nomeando para compô-la não apenas Bertha Lutz mas 

também Nathércia da Cunha Silveira. 

O alistamento eleitoral foi realizado no país inteiro. Em alguns Estados o 

número de mulheres inscritas ficou aquém do esperado. A motivação era pouca, mas 

havia exemplos animadores, como o caso de Virgínia Augusta de Andrade Lage, de 

Itabira, Minas Gerais, que fez questão de inscrever-se como eleitora aos 99 anos de 

idade. 

Em 3 de maio de 1933, na eleição para a Assembléia Nacional Constituinte, a 

mulher brasileira, pela primeira vez, votaria e seria votada. A primazia de ser eleita 

caberia à médica paulista Carlota Pereira de Queiróz. A primeira deputada brasileira 

havia se notabilizado como voluntária na assistência aos feridos durante a Revolução 

Constitucionalista e seria reeleita em 1934. Ainda nessa legislatura, tomaria posse a 

segunda deputada brasileira, Bertha Lutz, que assumiria a cadeira na Câmara dos 

Deputados em julho de 1936, quando do falecimento de um deputado. Uma 

representante classista, Almerinda Farias Gama, seria ainda indicada pelo Sindicato 

dos Datilógrafos e Taquígrafos e pela Federação do Trabalho do Distrito Federal para 

a Câmara Federal.  

O Decreto-Lei nº 21.076 foi incorporado à Constituição de 1934 ainda sem a 

obrigatoriedade do voto feminino, exceto para as funcionárias públicas: “Art. 109 - O 

alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quanto 
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estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a 

lei determinar”. A obrigatoriedade plena do voto das mulheres foi instituída com a 

Constituição de 1946. 

Com a promulgação da Constituição de 1934, a idade mínima para o exercício 

do voto seria alterada para 18 anos, mantida até o advento da Constituição de 1988, 

que facultou para os maiores de 16 anos o direito ao voto.  

Em 1934, foram realizadas eleições em todo o país. Na cidade de São João dos 

Patos, no Maranhão, Joanna da Rocha Santos, do PSD, seria eleita prefeita por todos 

os oitocentos eleitores do município. Para as Assembléias Legislativas, em vários 

Estados da federação as mulheres obtiveram êxito. Em Santa Catarina, a professora 

Antonietta de Barros seria a primeira mulher eleita deputada no Estado, sendo 

também a primeira mulher negra eleita em todo o Brasil. Em Alagoas, seria eleita a 

médica Lili Lages. Na Bahia, assumiria em 1935 a advogada Maria Luíza 

Bittencourt, e no Rio Grande do Norte, Maria do Céu Pereira Fernandes. Em São 

Paulo, duas mulheres foram eleitas: Maria Thereza Nogueira de Azevedo, diretora da 

Associação Cívica Feminina, e Maria Thereza Silveira de Barros Camargo. 

Posteriormente, assumiria também a professora Francisca (Chiquinha) Pereira 

Rodrigues. A democracia brasileira, entretanto, seria efêmera, já que em 10 de 

novembro de 1937, com o Estado Novo, todo o Poder Legislativo seria extinto por 

quase dez anos. 

Com a volta da democracia, em 1945, nenhuma mulher seria eleita para o 

Congresso. Em 1947, em São Paulo, obteve uma vaga como deputada estadual 

Conceição da Costa Neves, reconduzida posteriormente mais cinco vezes, até ter seus 

direitos políticos cassados pelo AI-5, em 1969. Conceição foi ainda a primeira 

mulher a assumir a presidência de uma Assembléia Legislativa em todo o Brasil. 

Nas eleições de 1950, elegeu-se a única deputada federal na Câmara, Ivete 

Vargas, do PTB de São Paulo. Reeleita mais quatro vezes, foi também cassada pelo 

regime militar em 1969. Ivete voltaria à Câmara dos Deputados em 1983, mas 

faleceria pouco depois. 

No Senado Federal, a primeira mulher a ocupar uma cadeira foi Eunice 

Michiles, paulista de nascimento, que assumiu em 1979 quando do falecimento do 

senador João Bosco de Lima, da Arena do Amazonas, de quem era suplente. Somente 

nas eleições de 1990 é que, por voto direto, as mulheres conquistariam seu lugar no 
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Senado. Foram eleitas senadoras Júnia Marise, do PRN de Minas Gerais, e Marluce 

Pinto, do PTB de Roraima. 

2.3 Cronologia das Leis Eleitorais no Brasil 

No Brasil, foram 108 anos de diferença entre a primeira lei eleitoral que 

assegurava aos homens o direito de votar e ser votado e a lei eleitoral que assegurava 

este mesmo direito às mulheres. 

A Constituição de 1824 limitou o eleitorado a pessoas de certas classes 

sociais, excluindo os que “não tiverem renda líquida anual de 100$ por bens de raiz, 

indústria, comércio ou emprego” (Art. 92, § 5º). 

Em 1881, a Lei Saraiva (Lei nº 30.329, de 9 de janeiro de 1881) introduziu as 

eleições diretas, mas assegurou o voto apenas aos homens maiores de 21 anos, 

mantendo a exigência de uma renda anual determinada e excluindo os analfabetos. 

Em 1890, o voto censitário foi abolido, mas durante todo o período da 

República Velha (1889-1930) as mulheres continuaram sem direito de votar e serem 

votadas. Naquele ano, uma emenda à Constituição provocou muita discussão sobre o 

assunto. Três deputados propuseram que o voto fosse concedido “às mulheres 

diplomadas com títulos científicos e de professora, desde que não estivessem sob o 

poder marital nem paterno, bem como as que estivessem na posse de seus bens”. A 

emenda não foi aceita. A Constituição de 1891 manteve a proibição do voto do 

analfabeto e a estendeu aos mendigos (Art. 70, §§ 1ºe 2º). 

Em 1917 e 1921, novas tentativas de assegurar o voto às mulheres foram 

rechaçadas pelo Congresso Brasileiro. Finalmente, o Código Eleitoral Provisório de 

1932 (Decreto-Lei n° 21.076, de 24 de fevereiro de 1932), em seu artigo 2º, 

assegurava às mulheres o direito de votar e serem votadas, com exceção das 

analfabetas – restrição também feita aos homens analfabetos. 

Quando da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, em 1934, entre os 

254 constituintes estavam duas mulheres: a dra. Carlota Pereira de Queiroz, eleita 

pelo Estado de São Paulo nas eleições de 1933, e Almerinda da Gama, escolhida 

como delegada classista pelo Sindicato dos Datilógrafos e Taquígrafos e pela 

Federação do Trabalho do Distrito Federal. Em 1936, Bertha Lutz assume, na 
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condição de suplente, uma cadeira na Câmara dos Deputados. A Constituinte de 1946 

não contou com a participação de mulheres como legisladoras, enquanto a 

Constituinte de 1988 contou com 25. 

Em maio de 1985 o direito de voto foi estendido aos homens e mulheres 

analfabetos. E, a partir da Constituição de 1988, é eleitora uma população que 

compreende, obrigatoriamente, brasileiros (homens e mulheres) maiores de 18 anos 

e, facultativamente, analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 anos e menores 

de 18. A inelegibilidade dos analfabetos foi mantida. 

2.4 A Lei das Cotas 

A Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995, que regulou as eleições municipais 

de 1996, determinou um percentual de 20% em favor de candidatos do sexo 

feminino. Em 1998, pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (disposições 

transitórias), esse percentual foi a 25%. Atualmente, homens e mulheres têm sua 

participação mínima de 30% e máxima de 70% garantida pela lei (art. 10, § 3º, da Lei 

n.º 9.504, de 1997). A partir da adoção de tal regra, surgiram indagações a respeito 

da possibilidade de esse percentual ser preenchido com candidaturas do outro sexo, 

se o partido não tivesse o número mínimo ali indicado. Diversos partidos não tinham 

candidatas em número suficiente para atingir aqueles percentuais. O TSE, 

enfrentando a questão em consulta que lhe foi dirigida, assim decidiu: 

“Não se pode preencher o número de vagas destinadas às mulheres com 
candidaturas de homens, ainda que inexistentes candidatas femininas, em número 
suficiente, sob pena de esvaziamento da norma legal ...” (TSE, Acórdão n. 19.587, 
Consulta n. 194-DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJU 1/7/96) 

A Lei das Cotas, assim, ampliou a participação feminina na política. Nas 

eleições de 2002 as mulheres constituíram 8,2% dos representantes eleitos para o 

Legislativo no país. Foram 42 mulheres em um universo de 515 parlamentares que 

compõem a Câmara dos Deputados. Se considerarmos o pleito anterior, de 1998, 

chegaremos ao número de 29 deputadas eleitas, representando cerca de 5,6% do total 

da Câmara – um incremento de 45% na atual legislatura em comparação com a 
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passada. Nas eleições de 1994, foram eleitas 26 deputadas, o que correspondia a 5% 

dos representantes. Percebe-se, portanto, que a cada eleição o número de mulheres 

cresce, diminuindo o fosso existente entre os gêneros no que se refere à participação 

no Legislativo. 

A desigualdade, entretanto, ainda permanece. A Tabela 1, que mostra a 

representação feminina no Legislativo em diferentes países, contém dados que a 

refletem. 

TABELA 1 

Representação Feminina no Legislativo 

País Deputadas Senadoras 

Argentina 27 % 3 % 

México 16 % 16 % 

Colômbia 12 % 13 % 

Chile 11 % 4 % 

Uruguai 10 % 10 % 

Brasil 8,2 % 12,3 % 

Estados Unidos 14 % 13 % 

Canadá 21 % 35 % 

Moçambique 27 % - 

Fonte: Centro Feminista de Estudos e Assessoria, 2002 

No Senado, das 81 cadeiras, apenas 10, ou 12,3%, são ocupadas por mulheres. 

Na análise da representação feminina no Senado Federal (Quadro 2), não se pode 

deixar de evidenciar o fato de que 60% da bancada feminina eleita pertence ao 

Partido dos Trabalhadores. Além disso, nota-se que 60% das senadoras são 

originárias das regiões Norte e Nordeste do Brasil, caracterizadas normalmente como 

grandes redutos do patriarcado, caciquismo e conservadorismo. Por outro lado, 

percebe-se que os Estados de maior densidade populacional e economicamente mais 

desenvolvidos – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Paraná – não possuem representantes femininas no Senado Federal. 
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Marina Silva AC PT 

Fátima Cleide RO PT 

Serys Slhessarenko MT PT 

Ana Júlia Carepa PA PT 

Patrícia Gomes CE PSB 

Roseana Sarney MA PFL 

Ideli Salvatti SC PT 

Lúcia Vânia GO PSDB 

Heloísa Helena AL PSOL 

Maria do Carmo 

Alves 

SE PFL 

   Quadro 2: Representação Feminina no Senado Federal 

   Fonte: Centro Feminista de Estudos e Assessoria, 2002 

A exemplo do que ocorreu no Senado, o partido que mais elegeu mulheres 

para a Câmara dos Deputados foi o PT. Das 42 deputadas eleitas, 14 pertencem aos 

quadros do partido. As outras 28 dividem-se entre PFL e PSDB, com 6 deputadas, 

PMDB e PCdoB, com 4, PSB e PTB, com 2, e PDT, PSD, PST e PPB, cada um com 

uma deputada. A representação por Estado da Federação encontra-se disposta na 

Tabela 2. 
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TABELA 2 

Representação Feminina na Câmara dos Deputados ( Legislatura 2003-2007) 

Estado Deputadas eleitas 

Acre 1 

Amapá 1 

Bahia  2 

Distrito Federal 1 

Espírito Santo 2 

Goiás 2 

Maranhão 2 

Mato Grosso 2 

Minas Gerais 1 

Pará 1 

Piauí 1 

Paraná 1 

Paraíba 2 

Rio de Janeiro 6 

Rio Grande do Norte 2 

Rio Grande do Sul 4 

Rondônia  1 

Roraima 2 

Santa Catarina 1 

São Paulo 6 

Tocantins 1 

Total 42 

   Fonte: Centro Feminista de Estudos e Assessoria, 2002 

Os índices para as Assembléias Legislativas são um pouco mais elevados, mas 

não substancialmente. Das eleições de 1998 às de 2002 houve um aumento da ordem 

de 25,5% no número de deputadas estaduais. Em 2002 foram eleitas 133 deputadas, 

representando 12,5% do total de parlamentares, enquanto em 1998 haviam sido 

eleitas 106 deputadas, ou 10% do total. Os Estados que elegeram a maior bancada 

feminina foram Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, cada um com 10 

representantes. Maranhão, Ceará, Pará e Pernambuco elegeram 8 deputadas. No 
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Legislativo estadual, os dados apontados pelo CFEMEA (2002) indicam que está 

filiada ao PT a maior parte das deputadas eleitas na atual legislatura.  

Nas Câmaras Municipais, as mulheres correspondem a 11,6% do total de 

parlamentares eleitos e é nesta instância que se registra a maior participação 

feminina em espaços de poder. Em 1982, no início da abertura política no país, o 

número de vereadoras correspondia a 3,5% do total. Em 1992, o índice era de 8%. 

Nas eleições de 1996, o número passou a 11%, evidenciando um crescimento de 

aproximadamente 300% nos últimos vinte anos. Em números absolutos, porém, 

verifica-se melhor o tamanho da desigualdade – existem no Brasil 7.001 vereadoras e 

53.266 vereadores. 

O processo de implementação da política de cotas no Brasil é muito recente. 

Contudo, com base nos números apresentados, vemos que essa política vem dando, 

no mínimo, mais visibilidade à exclusão da mulher nos espaços políticos e às 

disparidades existentes no que se refere à participação de homens e mulheres no 

âmbito político. 

A lei das cotas não irá mudar as relações de poder a curto prazo, mas poderá 

trazer novas idéias para o debate e propiciar uma nova forma de aprendizagem do 

exercício do poder. Além disso, as cotas aguçam a participação feminina e tendem a 

criar condições mais favoráveis à ampliação do número de mulheres em cargos de 

direção.   
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3 A BANCADA FEMININA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

3.1 Evolução da bancada feminina no Legislativo 

Um acompanhamento sobre a composição da Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais permite observar que a presença de parlamentares mulheres foi registrada 

somente a partir da 5ª Legislatura, conforme texto produzido em 2003 pelo jornalista 

mineiro Márcio Metzker, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Porém, de acordo com o levantamento feito por ele, a participação de mulheres no 

Legislativo Mineiro nem sempre foi constante.  

“Durante as quatro primeiras legislaturas, a Assembléia foi exclusivamente 

masculina. Só em 1963 começa a presença feminina no Parlamento, numa dupla 

estréia: Maria Pena (PTB) e Marta Nair Monteiro (PDC). Maria Pena se reelegeu 

para o período seguinte. Em 1975 foi a vez de Júnia Marise (MDB), que se tornou a 

primeira mulher a assumir cargo na Mesa Diretora da Assembléia. Júnia chegou 

também a senadora e vice-governadora de Minas”, constatou Márcio Metzker. 

Também na 9ª Legislatura, pesquisou o jornalista, não houve mulheres. Em 

1983, a representante das mulheres era apenas Vera Coutinho (PMDB). Já na eleição 

de 1986, a participação feminina se tornou mais forte, por terem sido eleitas as 

deputadas Maria Elvira (PMDB) e Sandra Starling (PT). Em 1989, Maria José 

Haueisen entrou como suplente do PT e permaneceu na Assembléia por cinco 

mandatos consecutivos. 

Ainda conforme o levantamento realizado pelo jornalista da Assembléia 

Legislativa, nas eleições de 1990, três mulheres foram eleitas deputadas: Elisa Alves, 

Maria Elvira e Maria José. Dois anos depois, Maria Olívia, então filiada ao PTB, 

assumiu mandato na ALMG como suplente, tendo permanecido também 

ininterruptamente até o final da 15ª Legislatura. Na eleição seguinte, em 1994, a 

bancada feminina reduziu-se a Maria José e Maria Olívia, mas em 1995 entrou Elbe 

Brandão, uma jovem suplente do PSDB que ficou até o final do mandato. 

“Na eleição de 1998, Elbe retornou como deputada titular. Foi a primeira 

deputada a dar à luz durante o mandato. Além dela, reelegeram-se Maria José e 
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Maria Olívia. Elegeu-se também a policial Elaine Matozinhos (PSB), que foi a 

primeira delegada de mulheres de Minas. A deputada Maria Tereza Lara, que depois 

foi eleita como efetiva, passou um período como suplente nessa legislatura”, indica o 

estudo.  

O levantamento indica ainda que, ao todo, a lista de mulheres parlamentares, 

nas legislaturas anteriores à 15ª, somou apenas 12 nomes, sem contar Isabel do 

Nascimento, que entrou por pequeno período após a morte do deputado Jorge 

Hannas. Dessas 12 deputadas, quatro fizeram parte do grupo da 15ª Legislatura. As 

12 deputadas foram:    

Maria Pena 

Marta Nair  

Júnia Marise 

Vera Coutinho 

Maria Elvira 

Maria José 

Sandra Starling 

Elisa Alves 

Maria Olívia 

Elbe Brandão 

Elaine Matozinhos 

Maria Tereza Lara 

Ao analisar a atuação das deputadas no início da 15ª Legislatura, que se 

dividiam em bancadas de oposição ou de apoio ao governador daquele período, Aécio 

Neves, o jornalista Márcio Metzker acompanhou as ações tomadas por elas na 

tentativa de se concretizar uma bancada ligada pelo tema de gênero. De acordo com 

ele, no início da legistatura, as parlamentares haviam programado e realizado 

reuniões trimestrais para decidir pautas como o Dia Internacional da Mulher e 

discutir temas suprapartidários ligados a bandeiras femininas. 

Registrado esse breve histórico, o presente estudo pretende apresentar, no 

próximo capítulo, um apanhado sobre cada uma das parlamentares, com informações 

como formação, profissão, ligação com outros políticos e dados sobre a atuação 

parlamentar, entre outros tópicos. Antes disso, é possível acompanhar, a seguir, no 

Quadro 3, um esquema sobre a evolução da presença de mulheres na ALMG.   
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Legislatura Período Deputadas 
5a  1963/1967 - Maria José Nogueira Pena (PTB) 

- Marta Nair Monteiro (PDC) 
6a  1967/1971 - Maria Pena (PTB) 
8a  1975/1979 - Júnia Marise Azeredo Coutinho (MDB) 
10a  1983/1987 - Vera Cruz Coutinho (PMDB) 
11a  1987/1991 - Maria Elvira Salles Ferreira (PMDB) 

- Maria José Haueisen (PT) - entrou como suplente 
em 4/1/89  
- Sandra Meira Starling (PT) 

12a  1991/1995 - Elisa Maria Alves da Costa (PRS)  
- Maria Olívia de Castro e Oliveira, suplente a 
partir de 5/1/93 
- Maria Elvira 
- Maria José 

13a  1995/1999 Elbe Brandão, suplente de Bené de 3/2/95 a 2/3/98 

- Isabel do Nascimento (28/10/98)   
- Maria José 
- Maria Olívia (PTB) 

14a  1999/2003 Maria Tereza Lara (suplente por meses) 

Elaine Matozinhos PSB 

Elbe Brandão 

- Maria José 
- Maria Olívia 

   Quadro 3: Evolução da participação feminina na Assembléia Legislativa 

   Fonte: Levantamento realizado pelo jornalista Márcio Metzker, da ALMG  

Realizando-se uma comparação da situação da Assembléia de Minas, descrita 

acima, com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, percebe-se que o Legislativo 

Municipal teve cadeiras ocupadas por mulheres antes do Parlamento Estadual. 

Conforme o estudo “Representação da Mulher no Legislativo” (2004), a Câmara 

Municipal teve sua primeira vereadora no ano de 1950. No entanto, apenas 17 anos 

após essa participação outra vereadora teve presença naquela Casa.  

3.2 Perfil das Parlamentares da 15ª Legislatura 

O objetivo deste tópico é apresentar um perfil das dez deputadas que 

estiveram presentes nos três primeiros anos da 15ª Legislatura, no período de 2003 a 
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2005. Além de uma breve biografia das parlamentares, que contém, entre outros 

dados, o número de votos obtidos nas eleições de 2002, os partidos com as quais 

foram eleitas e se mantiveram naquele período e o número de legislaturas que cada 

parlamentar teve na Assembléia de Minas, o estudo apresenta uma análise da 

trajetória individual de cada deputada no Legislativo Mineiro. Foram pesquisados o 

número de proposições apresentadas, os pronunciamentos em Plenário, os cargos em 

lideranças e a participação nas comissões.  

Uma das mais notáveis diferenças entre a 15ª Legislatura e a anterior foi o 

aumento da bancada feminina de quatro para dez deputadas, a maior da história da 

Assembléia Legislativa. Apesar de terem sido eleitas dez parlamentares, apenas nove 

exerceram o mandato nos três primeiros anos da 15ª Legislatura, porque Elbe 

Brandão (PSDB) aceitou o cargo de secretária extraordinária no Governo Aécio 

Neves. São elas: Ana Maria (PSDB), Cecília Ferramenta (PT), Jô Moraes (PCdoB), 

Lúcia Pacífico (PTB), Maria José Haueisen (PT), Maria Olívia (PSDB), Maria Tereza 

Lara (PT), Marília Campos (PT) e Vanessa Lucas (PSDB). 

Segue o perfil de cada uma das parlamentares. 

Ana Maria Resende  

Natural de Belo Horizonte, Ana Maria Resende ocupou seu primeiro cargo 

público na 15a Legislatura. Entre as mulheres eleitas, teve a maior votação: 73.431 

votos. Desse número, 69.948 votos foram obtidos no Norte de Minas, região na qual 

seu marido, Jairo Ataíde, ocupava na época da eleição (2002) o cargo de prefeito da 

cidade de Montes Claros. Somente nesse município, Ana Maria Resende obteve mais 

da metade dos seus votos: 47.658. A segunda região em que ela teve mais votos foi a 

Central, com 2.561. A parlamentar, que é orientadora educacional da rede estadual de 

ensino, foi eleita pelo PSDB, partido do qual não se desligou no período de que trata 

esta pesquisa.  

Nas comissões permanentes da Assembléia, Ana Maria Resende foi vice-

presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e 

componente efetiva na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Também 

participou de diversas comissões temporárias no Parlamento mineiro, tendo inclusive 

presidido duas, voltadas para as áreas de educação e saúde, temas que foram 

predominantes na apresentação de projetos de sua autoria. Além desses assuntos, a 
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deputada também apresentou projetos relacionados a questões sociais e ligadas a 

meio ambiente, mulher, idoso, educação e criança e adolescente, entre outros. Quanto 

à temática feminina, o assunto foi tema de quatro dos 42 pronunciamentos feitos por 

ela em Plenário, que também versaram, entre outros tópicos, sobre educação, meio 

ambiente, defesa do consumidor, cultura, créditos para pequenos empresários e 

produtores rurais e financiamento para municípios. Ana Maria Resende se candidatou 

à reeleição como deputada estadual. 

Cecília Ferramenta  

Nascida na cidade mineira de Bom Despacho, Cecília Ferramenta é esposa do 

ex-prefeito do município de Ipatinga à época, Chico Ferramenta – que foi também 

deputado estadual. Técnica contábil, foi eleita para a 15ª Legislatura com 51.715 

votos, sendo que 40.096 votos na região do Rio Doce e 6.964 votos na região Centro-

Oeste. Somente em Ipatinga, Cecília Ferramenta obteve 35.078 votos. Também 

estreante na Assembléia Legislativa, a deputada, eleita pelo PT, é estudante de 

Direito.  

Cecília Ferramenta foi componente efetiva da Comissão de Turismo, Indústria, 

Comércio e Cooperativismo. Teve 15 projetos de lei que tramitaram no Legislativo 

entre 2003 e 2005, sendo que 12 trataram da declaração de utilidade pública de 

entidades das regiões do Vale do Aço e do Rio Doce. No Plenário, entre as sete 

declarações de voto e pronunciamentos feitos no mesmo período, três tiveram como 

objetivo fazer referências ao Dia Internacional da Mulher.  

A parlamentar, que foi candidata à reeleição na Assembléia, iniciou sua vida 

profissional e política trabalhando nas obras sociais da Paróquia de Santo Antônio, 

no município de Divinópolis. Trabalhou também, de forma voluntária, na Prefeitura 

de Ipatinga e foi secretária do Sindicato dos Bancários. Coordenou as campanhas de 

Chico Ferramenta para concorrer aos cargos de deputado federal, deputado estadual e 

prefeito.  

Elisa Costa  

Natural do município de João Eiva, no Espírito Santo, Elisa Costa exerce pela 

primeira vez o mandato de deputada estadual. Na qualidade de suplente do pleito de 
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2002, ela tomou posse como deputada em janeiro de 2005, na vaga deixada pelo 

deputado Sidinho do Ferrotaco, eleito pela Coligação PT/PL para assumir a 

prefeitura de São João Del-Rei. Elisa Costa obteve 32.691 votos, sendo que a maioria 

– 31.115 – originada da região do Rio Doce, seguida da Zona da Mata, com 949 

votos. Somente na cidade de Governador Valadares, a parlamentar do PT recebeu 

22.972 votos.  

Na Assembléia Legislativa, Elisa Costa foi vice-líder do Bloco PT/PCdoB e 

vice-presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Também 

foi componente efetiva da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e, 

nove meses após ter tomado posse como deputada estadual, ocupou a 1ª-secretaria da 

Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável 

da Bacia do Rio Doce (Cipe Rio Doce). Sua atuação parlamentar girou em torno da 

apresentação de projetos de lei de cunho social e cultural e sobre geração de emprego 

e renda, além de projetos que versavam sobre declaração de utilidade pública. Entre 

as propostas apresentadas pela parlamentar, destaca-se a que tratou da emissão de 

notas fiscais pelo produtor rural em nome da família, que acabou se transformando 

em norma jurídica. Dos 85 pronunciamentos e declarações de voto feitos em 

Plenário, três foram relacionados à temática da mulher. Também foi candidata à 

reeleição. 

Engenheira civil, iniciou sua vida política nos movimentos estudantis voltados 

para obtenção de melhorias na qualidade do ensino. Nos últimos 25 anos, participou 

da fundação da Pastoral Operária, atuou na Secretaria da Mulher da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT) e foi presidente do Diretório Municipal do PT de 

Governador Valadares, onde também foi vereadora por dois mandatos. Durante o ano 

de 2004, antes de assumir a cadeira na Assembléia, foi assessora especial do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  

Jô Moraes  

Natural de Cabedelo, município do Estado da Paraíba, Jô Moraes é servidora 

pública e foi eleita vereadora por Belo Horizonte por dois mandatos (1996 e 2000). 

Ocupou cadeira na Assembléia Legislativa pela primeira vez na 15ª Legislatura e, em 

seguida, foi candidata à Câmara dos Deputados, sempre concorrendo pelo PCdoB - 
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partido do qual é presidente estadual e vice-presidente nacional. Eleita com 58.183 

votos, teve uma votação expressiva em Belo Horizonte, com 49.462 eleitores.  

Jô Moraes foi membro efetivo da Comissão do Trabalho, da Previdência e da 

Ação Social e participou de várias comissões especiais que analisaram propostas de 

emenda à Constituição, além de ter ocupado o cargo de vice-líder do Bloco 

PT/PCdoB. Nos três primeiros anos da 15ª Legislatura, apresentou dois projetos 

relacionados à questão de gênero: um sobre controle da mortalidade materna e outro 

sobre qualificação da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho. Apresentou, 

ainda, projetos de lei que versaram sobre defesa da saúde pública. Fez 

pronunciamentos sobre diversos assuntos, incluindo temas femininos, como o Dia 

Nacional contra a Mortalidade Materna e o Dia Internacional da Mulher.   

Sua atuação política começou na Paraíba, ainda nos movimentos estudantis da 

época da ditadura militar, tendo permanecido na clandestinidade por alguns anos para 

não ser presa como militante comunista. Naquela época, integrou-se ao Partido 

Comunista do Brasil. Depois da Anistia, passou a atuar em movimentos de mulheres. 

Foi fundadora do Conselho Estadual da Mulher e primeira presidente da União 

Brasileira de Mulheres.  

Lúcia Pacífico  

Nascida no município mineiro de São Gotardo, Lúcia Pacífico tomou posse 

como deputada estadual pela primeira vez na 15ª Legislatura. Eleita pelo PTB, com 

mudança para o PSDB no ano de 2003, teve a maioria absoluta de seus 54.637 votos 

concentrada na Região Central do Estado (52.442 eleitores).  

Na Assembléia, entre 2003 e 2005, sua atividade parlamentar foi focada na 

apresentação de dezenas de projetos de lei que dispuseram sobre direitos dos 

consumidores. Foi vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte. Em relação à atuação dirigida para temas femininos, dos 33 

pronunciamentos em Plenário, três foram em virtude das comemorações pelo Dia 

Internacional da Mulher em 2003, 2004 e 2005. Presidiu a Reunião Especial na 

eleição da Mesa da ALMG para o biênio 2005/2006. Concorre novamente, nas 

eleições de 2006, a uma vaga no Parlamento estadual. 

Formada em Técnica em Odontologia Social e Preventiva pela UFMG, Lúcia 

Pacífico se aposentou como professora da rede pública de ensino. Na vida pública, 
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fundou e presidiu, no período de 1983 e 2001, o Movimento das Donas de Casa e 

Consumidores de Minas Gerais, tendo como principal bandeira política a defesa dos 

direitos dos consumidores. Foi vereadora em Belo Horizonte por dois mandatos 

(1997/2000 e 2001/2002). 

Maria José Haueisen  

Maria José foi eleita deputada estadual por cinco vezes, totalizando 16 anos no 

Parlamento mineiro (de 1987 a 2005). Para a 15ª Legislatura (2003/2007), foi eleita 

pelo PT com 44.093 votos, sendo que 32.714 vieram dos Vales do Jequitinhonha e do 

Mucuri. Em janeiro de 2005, acabou renunciando ao mandato após ter sido eleita 

prefeita de Teófilo Otoni.  

Na Assembléia de Minas, foi 2ª-secretária da Mesa Diretora (1995/96), além 

de ter sido a primeira mulher a presidir a Sessão de Instalação de uma legislatura, a 

15ª, em 2003. Durante esse período, foi autora de projetos de lei sobre temas 

variados, entre eles a defesa do consumidor e o serviço público. Fez 31 

pronunciamentos em Plenário, sendo que dois sobre o Dia Internacional da Mulher e 

também foi presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

Professora e sindicalista, Maria José Haueisen graduou-se em Estudos Sociais 

(1977) e Pedagogia (1981) em Teófilo Otoni, cidade onde nasceu, iniciou e baseou 

sua atuação política. Foi fundadora e presidente do PT de Teófilo Otoni e vice-

presidente do diretório estadual do partido, em 1987. Participou da fundação de 

comunidades eclesiais de base (grupos ligados à Igreja Católica para atuação em 

causas sociais e políticas).  

Maria Olívia 

Natural de Lagoa da Prata, Maria Olívia foi assessora de Risoleta Neves, 

viúva do ex-presidente da República Tancredo Neves, de 1983 a 1985. Exerce 

mandato eletivo desde 1991. Para a 15ª Legislatura, foi eleita pelo PSDB com 58.042 

votos, sendo que grande parte veio da região de sua cidade natal: 33.010 eleitores no 

Centro-Oeste do Estado. No Sul de Minas, Maria Olívia obteve 14.361 votos.  

Sua produção legislativa também é voltada para o Centro-Oeste e consiste em 

projetos de utilidade pública. Ao todo, foram 40 propostas apresentadas até 2005. 



36

Não foi candidata à reeleição. Nas eleições de 2006 para a 16ª Legislatura, seu filho, 

Tiago Ulisses, foi candidato a deputado estadual. Foi componente efetivo da 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. 

Filiada ao PSDB, ocupou a vice-liderança do Bloco Parlamentar Socialista 

Progressista, composto por sete partidos: além do próprio PSDB, PTB, PDT, PSB, 

PHS, PSC e PL. Bacharel em Geografia, a deputada foi superintendente da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA) no Estado, entre 1985 e 1991. 

Maria Tereza Lara 

Nascida em Esmeraldas, Maria Tereza Lara foi secretária municipal de 

Educação e vereadora em Betim nos períodos de 1993/96 e 1997/98. Filiada ao 

Partido dos Trabalhadores desde 1985, exerce seu segundo mandato na Assembléia 

de Minas. Foi eleita com 35.6847 votos, sendo que 24.325 vieram da Região Central 

do Estado e 9.486 do Sul de Minas. Sua irmã, Maria do Carmo Lara, ocupa uma 

cadeira na Câmara dos Deputados. 

É presidente da Comissão de Participação Popular. Sua produção legislativa é 

voltada para a defesa dos direitos das minorias, em especial negros e deficientes. 

Concorre, novamente, a uma vaga na Assembléia Legislativa de Minas Gerais.  

Pedagoga e professora, participou ativamente de movimentos religiosos 

ligados à Igreja Católica. Atualmente é membro da Renovação Carismática Cristã e 

do Movimento de Fé e Política. Foi membro da Executiva Estadual do PT 

(2000/2001). 

Marília Campos 

Nascida em Ouro Branco e formada em Psicologia, Marília Campos foi 

presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e vereadora eleita por 

Contagem em 2000. Ela exercia seu primeiro mandato como deputada estadual pelo 

PT quando renunciou, a partir de 4/1/2005, para assumir o cargo de prefeita do 

Município. Para a 15ª Legislatura, foi eleita com 45.625 votos, sendo que 43.091 

vieram da região Central, mais da metade de Contagem (28.064). 

Militante do Partido dos Trabalhadores desde 1981, a deputada apresentou 

proposições de lei que abrangem diversos assuntos de interesse da sociedade, tais 
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como a política estadual pró-universitário; a implantação de piso salarial 

proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e a instituição do Programa 

Primeiro Emprego, entre outros.  

Vanessa Lucas   

Natural de Belo Horizonte, Vanessa Lucas foi eleita deputada estadual pela 

primeira vez na 15ª Legislatura. Nas eleições de 2002, a parlamentar do PSDB 

obteve votação expressiva em Contagem, cidade onde seu marido, o político e 

advogado Ademir Lucas, era prefeito. Ademir Lucas foi também deputado estadual 

nas 9ª e 10ª Legislaturas e, em 2002, concorreu à reeleição de prefeito da Contagem, 

tendo perdido para a então deputada estadual Marília Campos.   

Para ser eleita deputada, Vanessa Lucas obteve 64.601 votos, sendo que 

47.905 deles foram originados da Região Central do Estado, e 27.305 desse total, da 

cidade de Contagem. Vanessa Lucas foi vice-presidente da Comissão de Cultura e 

componente efetivo da Comissão de Cultura. Sua produção legislativa se baseou na 

apresentação de projetos de lei que visavam declarar de utilidade pública várias 

instituições daquela cidade. Não foi candidata à reeleição; seu esposo Ademir Lucas 

foi quem tentou novamente uma cadeira no Parlamento mineiro. 

Professora, foi vice-presidente da Associação das Cidades Industriais de 

Contagem (ACIC/Mulher) e presidente do Programa de Ação Integrada 

(PAI/Contagem).  
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TABELA 3 

Votos, regiões e municípios mais votados para cada parlamentar 

Deputada Total  
De votos 

1ª Região  
mais votada  

Município com 
mais  votos 

2ª Região  
mais votada

Ana Maria Resende 
(PSDB) 

73.431 Norte de Minas 
(69.948 votos) 

Montes Claros 
(35.447 votos) 

Central  
(2.561 votos) 

Cecília Ferramenta (PT) 51.715 Rio Doce 
(40.096 votos) 

Ipatinga 
(26.043 votos) 

Centro-Oeste 
(6.964 votos) 

Elisa Costa (PT) 32.691 Rio Doce  
(31.115 votos) 

Governador 
Valadares 
(18.899 votos) 

Zona da Mata 
(949 votos) 

Jô Moraes (PCdoB) 58.153 Central 
(51.505 votos) 

Belo Horizonte 
(37.298 votos) 

Sul 
2.062  

Lúcia Pacífico (PSDB) 54.673 Central 
(52.442 votos) 

Belo Horizonte 
(44.421 votos) 

Centro-Oeste 
(1.201 votos) 

Maria José Haueisen 
(PT) 

44.093 Jequitinhonha/
Mucuri 
(32.714 votos) 

Teófilo Otoni 
(14.646 votos) 

Central 
(3.549 votos) 

Maria Olívia (PSDB) 57.042 Centro Oeste 
(33.010 votos) 

Lagoa da Prata 
(12.512 votos) 

Sul 
(14.361 votos)

Maria Tereza Lara (PT) 35.647 Central  
(24.325 votos) 

Betim 
(15.341 votos) 

Sul 
(9.486 votos) 

Marília Campos (PT) 45.625 Central  
(43.091 votos) 

Contagem 
(28.064 votos) 

Jequitinhonha/
Mucuri 
(1.131 votos) 

Vanessa Lucas (PSDB) 64.601 Central 
(47.905 votos) 

Contagem  
(27.305 votos) 

Jequitinhonha/
Mucuri 
(10.750 votos)

  Fonte: Site da Assembléia Legislativa de Minas 

A tabela acima indica que a votação de metade das dez deputadas analisadas 

neste estudo é originada expressivamente da Região Central de Minas Gerais, mais 

especificamente da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Duas delas foram mais 

votadas em Belo Horizonte: Lúcia Pacífico e Jô Moraes, sendo que ambas foram 

vereadoras na Capital. Já o município de Contagem é reduto eleitoral de duas 

deputadas: Vanessa Lucas e Marília Campos, oponentes políticas.  

Conforme anteriormente mencionado, Vanessa Lucas é casada com Ademir 

Lucas, que, nas eleições de 2002, era prefeito daquela cidade. Marília Campos era 

vereadora na época e, nas eleições minoritárias de 2004, venceu Ademir Lucas para 

comandar o Executivo municipal. Por sua vez, Maria Tereza Lara teve em Betim seu 

maior eleitorado, cidade que também gera muitos votos para a irmã Maria do Carmo 

Lara, na Câmara dos Deputados.    
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A região do Rio Doce tem duas representantes: Cecília Ferramenta e Elisa 

Costa. A primeira teve cerca de metade dos seus votos obtidos em Ipatinga, cidade na 

qual seu marido, Chico Ferramenta, era prefeito na época da eleição. Elisa Costa 

tomou posse como suplente, em janeiro de 2005, e recebeu mais votos da cidade de 

Governador Valadares, onde foi vereadora por dois mandatos. 

A representante do Norte de Minas, Ana Maria Resende, foi mais votada em 

Montes Claros, cidade onde seu marido, Jairo Ataíde, era prefeito na época da 

eleição (2002). Fato relevante é que ela foi a mais votada das deputadas eleitas para a 

15ª Legislatura, com 8.830 votos na frente da segunda colocada, Vanessa Lucas. É 

interessante registrar que ambas eram primeiras-damas de prefeitos de grandes 

cidades do Estado.  

A deputada Maria Olívia é a única deputada que tem votação mais expressiva 

no Centro-Oeste, sendo que a cidade de Lagoa da Prata é seu principal reduto 

eleitoral. Já Maria José Haueisen tem sua atuação política focada nos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, merecendo destaque a cidade de Teófilo Otoni, onde obteve 

maior votação e, posteriormente, elegeu-se prefeita.   

Deputada Partido na eleição Migração 
partidária? 

Nº de Legislaturas 

Ana Maria Resende PSDB Não 1 
Cecília Ferramenta PT Não 1 
Elisa Costa PT Não 1 
Jô Moraes PCdoB Não 1 
Lúcia Pacífico  PTB Sim - PSDB 1 
Maria José Haueisen PT Não 5 
Maria Olívia PSDB Não 4 
Maria Tereza Lara PT Não 2 
Marília Campos PT Não 1 
Vanessa Lucas PSDB Não 1 

Quadro 4: Indicação do partido de cada deputada (com possíveis migrações partidárias) e número de 
legislaturas na ALMG 
Fonte: Site da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

Pelos dados apresentados nesse quadro, nota-se que apenas três das dez 

deputadas - Maria José Haueisen, Maria Olívia e Maria Tereza Lara - já tinham 

experiência de mandatos na Assembléia Legislativa. As outras sete foram estreantes 

no Parlamento Estadual, o que representou um aumento da bancada feminina da 
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ALMG em relação à 14ª Legislatura, quando apenas cinco mulheres exerceram 

mandatos.  

Observa-se que não houve, nos três anos primeiros anos da 15ª Legislatura, 

uma tendência de migração partidária, pois apenas uma deputada trocou de partido 

nesse período. Nota-se, também, que cinco das dez deputadas eram pertencentes ao 

PT e uma ao PCdoB, partidos que atuaram como oposição ao governo estadual e 

integraram um bloco parlamentar.  

TABELA 4 
Número de proposições de leis apresentadas entre 2003 e 2005 e ligação com causas 

femininas

Deputadas  Total de proposições 

de lei apresentadas  

Deliberação 

conclusiva 

das comissões

Temas 

relacionados à 

mulher 

Ana Maria Resende 

(PSDB)

53, incluindo  

2 PEC e 1 PLC 

9 3 

Cecília Ferramenta 

(PT) 

16 15 - 

Elisa Costa (PT) 10, incluindo 1 PRE  3 - 

Jô Moraes (PCdoB) 27, incluindo 2 PECs 14 2 

Lúcia Pacífico 

(PSDB) 

38 5 - 

Maria José 

Haueisen (PT) 

22, sendo 1 PEC 10 1 

Maria Olívia 

(PSDB) 

40 35 1 

Maria Tereza Lara 

(PT) 

24 13 - 

Marília Campos 

(PT) 

19, incluindo 1 PLC 3 1 

Vanessa Lucas 

(PSDB) 

26 26 - 

Fonte: Site da Assembléia Legislativa de Minas Gerais
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A tabela acima demonstra o número de proposições de lei apresentado por 

cada deputada estadual nos primeiros três anos da 15ª Legislatura, sendo que os 

dados da parlamentar Maria José Haueisen, que renunciou ao mandato, referem-se 

apenas aos dois primeiros anos, enquanto os da deputada Elisa Costa, que assumiu o 

mandato posteriormente, apenas ao terceiro ano. O enfoque desse quadro é a 

apresentação de proposições de lei que versaram sobre assuntos relacionados à 

mulher, com exceção daqueles que são de deliberação conclusiva das comissões (não 

necessitam ser votados pelo Plenário). Também não estão relacionados os projetos 

que foram retirados pela autora durante a tramitação.  

A deputada Ana Maria Resende é campeã no número de proposições 

apresentadas no período pesquisado: 53. Dessas, três foram relacionadas à questão de 

gênero. Um projeto, que foi anexado a outro, tinha o objetivo de estabelecer 

notificação compulsória da violência contra a mulher atendida em serviços de 

urgência e emergência e criar o monitoramento desse tipo de violência na Secretaria 

de Estado de Saúde. O segundo, que foi transformado em lei, estabeleceu diretrizes 

para os programas de aleitamento materno e bancos de leite humano em Minas 

Gerais. O terceiro, por fim, tratou da presença de acompanhante no processo do parto 

nos hospitais da rede pública ou conveniados do Sistema Único de Saúde e também 

foi anexado a outro projeto que dispunha sobre tema afim.  

A deputada Jô Moraes apresentou dois projetos diretamente ligados à temática 

feminina, no período pesquisado. Um deles, transformado em lei, teve o objetivo de 

criar o Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna. O outro visou instituir 

um programa para promoção, qualificação e a inserção de mão-de-obra feminina no 

mercado de trabalho.  

Já a deputada Maria José Haueisen apresentou um projeto, transformado em 

lei, para garantir às vítimas de violência no Estado assistência médica e psicológica, 

realização de exames periciais em hospital e transporte especial descaracterizado da 

delegacia de polícia ao hospital.  

As deputadas Cecília Ferramenta, Elisa Costa, Lúcia Pacífico e Maria Tereza 

Lara não apresentaram, no período pesquisado, projetos de lei voltados 

especialmente para a temática feminina.  
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TABELA 5 

Total de pronunciamentos em Plenário e número de temas relacionados à mulher- 
Período 2003 a 2005 

Deputada Total Número e temas ligados à mulher 
Ana Maria Resende 40 4: dois sobre o Dia Internacional da Mulher, um 

sobre o dia das mães e outro sobre a conferência 
estadual de política para mulheres 

Cecília Ferramenta 6 2 sobre o Dia Internacional da Mulher 
Elisa Costa 57 3: um sobre manifestação do Movimento das 

Mulheres Camponesas do Vale do Rio Doce, 
outro sobre violência doméstica contra mulher e 
outro sobre o Dia Internacional da Mulher 

Jô Moraes 86 4: dois sobre o Dia Internacional da Mulher, um 
sobre a Conferência Estadual de Política para 
Mulheres e um sobre mortalidade materna 

Lúcia Pacífico 33 5: três sobre o Dia Internacional da Mulher, sendo 
que um comenta a participação das deputadas em 
ato público na Praça Sete; e dois sobre o 
aniversário do Movimento das Donas de Casa 

Maria José Haueisen 31 4 sobre o Dia Internacional da Mulher 
Maria Olívia 13 2 sobre o Dia Internacional da Mulher 
Maria Tereza Lara 141 6: dois sobre o Dia Internacional da Mulher; um 

sobre a importância da mulher na política e 
cobrando a presença de uma componente na Mesa 
para o biênio 2007/2008; um sobre o Encontro 
Nacional de Política para mulheres; um sobre o 
aniversário do Movimento de Luta Pró-Creches e 
um sobre considerar a questão de gênero 
masculino e feminino nos chamamentos e 
documentos na ALMG.  

Marília Campos 24 1 sobre o Dia Internacional da Mulher 
Vanessa Lucas 8 2 sobre o Dia Internacional da Mulher
Fonte: Site da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

Conforme demonstrado no quadro acima, todas as deputadas fizeram 

pronunciamentos por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher, pelo 

menos por uma vez. Destacam-se dois pronunciamentos feitos pela deputada Maria 

Tereza Lara, que se referem a requerimentos apresentados pela deputada Maria José 

Haueisen, cobrando providências da Mesa da Assembléia para valorizar a presença 

das deputadas no parlamento.  

Um dos requerimentos, que foi aprovado e originou providências, teve por 

objetivo a especificação da participação de deputadas em chamamentos e documentos 

produzidos na Assembléia. Isso significa, por exemplo, que, se houver uma ou mais 
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deputadas entre um grupo de deputados, deve-se dizer e escrever a palavra deputado 

em seus dois gêneros, no lugar de simplesmente usar “deputados” e enumerar, em 

seguida, os presentes. O outro requerimento pleiteou a presença garantida de pelo 

menos 30% das vagas da Mesa Diretora para deputadas. Este requerimento, que foi 

apresentado em 2003, ainda não havia sido analisado até a conclusão deste trabalho.   

Deputada Período  Bloco 
Ana Maria Resende - - 
Cecília Ferramenta - - 
Elisa Costa - - 
Jô Moraes De fevereiro/03 a março/06 Vice-líder Bloco PT/PCdoB 
Lúcia Pacífico A partir de abril/05 Vice-líder do BPSP
Maria José Haueisen - - 
Maria Olívia A partir de abril/05 Vice-líder do BPSP 
Maria Tereza Lara De fevereiro/03 a março/05 Vice-líder Bloco PT/PCdoB
Marília Campos - - 
Vanessa Lucas - - 

   Quadro 5: Lideranças femininas no período 2003 a 2005 
   Fonte: Site da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

Com as informações apresentadas no quadro acima, pode-se constatar que a 

participação de deputadas nas lideranças de blocos parlamentares se resume a 

funções de vice-líder. Das dez deputadas analisadas neste estudo, apenas quatro 

foram vice-líderes. São elas: Jô Moraes e Maria Tereza Lara, pelo bloco de oposição, 

PT/PCdoB, do qual participam 17 parlamentares; e Maria Olívia e Lúcia Pacífico, 

pelo Bloco Parlamentar Social Progressista (BPSP), formado por sete partidos da 

base do governo - PSDB, PTB, PDT, PSB, PHS, PSC e PL -, do qual participam 32 

parlamentares.  

Vale ressaltar que, no período de 2003 a 2005, nenhuma deputada ocupou o 

cargo de líder de bancada na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. É importante 

observar ainda que, segundo o Regimento Interno da ALMG, o líder indica seus vice-

liderados. Já o líder é indicado pelos colegas de bloco, com exceção para o líder de 

Governo, que é indicado pelo governador. A função do líder é de ser o porta-voz da 

bancada e o intermediário entre esta e os órgãos da Assembléia Legislativa, conforme 

estabelece o Regimento Interno:  



44

“Art. 67 - Líder é o porta-voz da Bancada e o intermediário entre esta e os órgãos da 
Assembléia Legislativa. § 1º - Cada Bancada indicará à Mesa da Assembléia, até 5 
(cinco) dias após o início da sessão legislativa ordinária, o nome de seu líder, que 
será escolhido em reunião por ela realizada para esse fim e cujas prerrogativas legais 
observarão a proporção fixada no § 4º deste artigo.”.... 

“...§ 4º - Cada líder poderá indicar vice-líderes, na proporção de 1 (um) por 10 (dez) 
Deputados, ou fração, da respectiva Bancada, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 68 e no § 2º do art. 72. 
§ 5º - Os Líderes e os Vice-Líderes não poderão ser membros da Mesa da 
Assembléia.” 

“Art. 68 - Haverá líder do Governo se o governador do Estado o indicar à Mesa da 
Assembléia. 
Parágrafo único - Poderão ser indicados pelo líder do Governo até 3 (três) vice-
líderes.” 
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4 CONCLUSÃO 

Bancadas Suprapartidárias são estruturas compostas por parlamentares 

oriundos de partidos distintos que se destinam a defender um assunto ou tema 

específico de interesse de um determinado grupo. Seu objetivo é defender interesses 

levados ao Legislativo por grupos externos, criando condições de discutir 

profundamente questões que os partidos não podem atender. 

Com dez parlamentares eleitas, a 15ª Legislatura da Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais foi a que atingiu o recorde no número de deputadas eleitas para o Poder 

Legislativo Estadual, superando inclusive a legislatura seguinte, a 16ª, para a qual 

foram eleitas sete mulheres. Mesmo com a presença de número significativo de 

deputadas no período de 2003 a 2005, ou seja, nas três primeiras sessões legislativas, 

não há indicação da formação de uma estrutura de bancada feminina suprapartidária, 

que reunisse parlamentares de diferentes partidos com o objetivo comum de defender 

um assunto ou tema específico.  

A proposta de formação de uma bancada feminina coesa chegou a ser 

defendida no início da 15ª Legislatura, quando as parlamentares eleitas participaram 

de um ato público na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte. Mas esse movimento 

não se concretizou, uma vez que o que se viu ao longo dos três anos estudados foram 

ações pontuais e individuais de cada deputada, dirigidas à questão de gênero, como 

apresentação de projetos de lei, pronunciamentos em Plenário para comemorar o Dia 

Internacional da Mulher e participação em eventos institucionais ligados ao tema. 

Uma ação de destaque foi o requerimento, implementado, exigindo o tratamento 

diferenciado do gênero feminino nos chamamentos e documentos produzidos pela 

instituição.  

De modo geral, porém, não se pode analisar a ação das deputadas estaduais em 

conjunto, visto que sua atuação foi bastante heterogênea. Há deputadas cuja atuação 

parlamentar foi de cunho assistencialista, enquanto outras agiram na defesa de 

determinados segmentos da sociedade. Há, ainda, aquelas que se ocuparam de temas 

mais amplos, que interessam à sociedade como um todo. As deputadas eleitas para a 

15ª Legislatura, portanto, não deram respostas a demandas específicas da mulher. 

Também no que diz respeito à influência no processo legislativo, não se 

verificou uma presença marcante das deputadas nas lideranças de partidos e blocos 
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nem na Mesa da Assembléia - a última vez que uma deputada ocupou lugar fixo 

nesse colegiado foi em 1996 (Maria José Haueisen). Isso evidencia a baixa presença 

de deputadas nos cargos de maior poder decisório do legislativo estadual. O menor 

poder de agenda das deputadas no Parlamento, em conseqüência, dificulta a ação 

decisiva em favor de causas femininas. 

O resultado do presente estudo mostra que, embora a importância da mulher 

na sociedade esteja cada vez mais evidenciada, na política a realidade é diferente. 

Em primeiro lugar, embora de acordo com a lei eleitoral os partidos políticos devam 

reservar 30% das vagas a que têm direito nas eleições a mulheres, na prática não se 

consegue arregimentar o número suficiente de candidatas. Em 2006, por exemplo, 

88% dos candidatos a deputado federal foram homens e nem o PSOL, cuja candidata 

a presidente era mulher, conseguiu atingir a cota. Há, portanto, um interesse menor 

da parte das mulheres em participar da política. 

Em segundo lugar, ainda que eleitas, as mulheres não costumam ocupar cargos 

de poder na hierarquia das instituições; ou seja, a tradição ainda é o domínio 

masculino na política.  

Por último, com exceção das entidades da sociedade civil organizada, o 

eleitorado feminino ainda não sabe posicionar-se junto a seus e, principalmente, suas 

representantes de modo a exercer pressão na defesa de seus interesses. 

Assim, vemos que a lei das cotas veio responder  a algumas reivindicações dos 

movimentos de mulheres, mas somente com uma ação conjunta das diversas 

organizações de mulheres e dos partidos políticos, e a partir de um projeto de 

educação política que tenha o gênero como tema, será possível diminuir as 

disparidades na política. 
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