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Itens da Reforma Política, como o
voto distrital, poderão postergar ain-
da mais os debates já prolongados em
torno da Reforma Política. Não há
consenso sobre o assunto entre os re-
presentantes de Mato Grosso na Câ-
mara Federal, com afloramento do re-
ceio de que o Estado seja prejudicado
sobre a divisão das regiões. Com base
em critérios como o geográfico, o con-
sultor político Valdecir Pinho Cala-
zans, elaborou estudo prévio sobre a
aplicação do voto distrital no Esta-
do, sob parâmetros para a disputa
à Câmara Federal, instituindo oito
regiões. A tese é de que cada uma
das regiões teria um represen-
tante direto junto ao Congresso
Nacional. O sistema misto tam-
bém passa por análise. “Com o
voto distrital, aumenta o apro-
veitamento do voto do eleitora-
do”, assinala Calazans.

Líder da minoria, deputado fe-
deral Nilson Leitão, tenta garantir
aprovação junto à comissão especial,
da proposta da bancada tucana que

defende o “voto distrital regionaliza-
do”. É na concepção do PSDB, uma
maneira mais sólida de assegurar o
pleno equilíbrio entre as unidades fe-
derativas no contexto da disputa e da
representação.

Presidente do PMDB, deputado fe-
deral Carlos Bezerra é um dos mais
críticos parlamentares sobre esse ce-
nário. “Esse item é importante e pre-
cisa ser discutido para se chegar a um
entendimento. Só que não vejo muita

chance de essa questão ser definida e
votada de forma rápida como a socie-
dade espera”, asseverou Bezerra.

Presidente da Frente Parlamentar
Mista de Apoio aos Prefeitos e Vice-
Prefeitos do Brasil (Fremaprev), depu-
tado federal Júlio Campos (DEM), dis-
se que uma das teses defendidas no
Congresso é a do voto distrital puro.
“Com oito representantes do Estado
na Câmara dos Deputados, alguns
acreditam que todas as regiões seriam
contempladas”, disse Júlio.

Coordenador da bancada, Eliene
Lima (PSD), disse que “não tem ideia
formada sobre o assunto”. O parla-
mentar lembra que os debates em tor-
no da matéria precisam ser ampliados,
“para garantir a efetiva melhoria sobre

o contexto do processo eleitoral”.
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Presidente estadual do
PSD, vice-governador Chi-
co Daltro, coordena estu-
dos no partido que apon-
tam a possibilidade de au-
mento da representativida-
de da legenda, nas eleições
de 2014, com a efetiva par-
ticipação de líderes da clas-
se feminina, como a secre-
tária de Estado de Cultura,
Janete Riva. “Estamos com-
pletando um diagnóstico,
após mapeamento dos can-
didatos, que aponta a chan-
ce de o PSD ter sua banca-
da ampliada com a integra-
ção da mulher. E temos no-
mes fortes para o processo
eleitoral, com uma lista
que deverá ser assegurada
no tempo correto das defi-
nições, como prevê a legis-
lação eleitoral”, disse o vi-
ce-governador.

O nome de Janete foi
posto recentemente, pelo
deputado José Riva, como
uma das melhores vias do
partido para pleitear cargo
eletivo no pleito geral. Ja-
nete disse que o assunto

ainda está sendo avaliado.
Mas ressaltou o empenho
da sigla para fortalecimen-
to do projeto de dar ainda
mais visibilidade às ações
desenvolvidas nesse qua-
dro. “Temos sete prefeitas e
o PSD, com todo o trabalho
que vem sendo feito, con-
seguirá melhorar ainda
mais essa evolução da re-
presentação. A força da
mulher é reconhecida pe-
los líderes do partido e va-
mos mostrar as propostas
desse plano de ação, nas
eleições do próximo ano”,
disse Janete Riva.

Daltro e Riva estão no
centro das articulações pa-
ra construção do projeto
próprio do PSD. As articu-
lações passam, necessaria-
mente, pela decisão do go-
vernador Silval Barbosa
(PMDB), de disputar ou
não as eleições. O nome de
Daltro é aventado pelo
PMDB para assumir candi-
datura majoritária. Nesse
campo, a legenda de Silval
também espera resposta do
juiz federal Julier Sebastião
da Silva, sobre convite de
filiação.

Aumento da representação
feminina é aposta do PSD
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Bancada de MT não
chega a um consenso

Carlos Bezerra critica o Congresso
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Deputado federal Carlos Be-
zerra (PMDB) criticou dura-
mente a postura do Congresso
Nacional sobre a votação de
matérias como as reformas Po-
lítica, Tributária e Previdenciá-
ria. “Do jeito que está aí essa
discussão, nada passa pelo
Congresso nessa legislatura.
Até mesmo uma matéria mais
simples não consegue ser apro-
vada e temos vários exemplos
disso. Continuo afirmando que
para uma mudança real no
Brasil, só mesmo após a convo-

cação de uma Constituinte Ex-
clusiva”.

O parlamentar foi mais
além nas ponderações, ao aler-
tar para as dificuldades de evo-
lução dos temas, com a “pres-
são” do Governo Federal sobre
o Congresso. “Muitos parla-
mentares tem compromisso
com sua base e com a base da
presidente Dilma Rousseff, o
que interfere nesse processo.
Dessa forma, não se chega a um
consenso, porque são muitos
interesses”, alfinetou.

Para outros representantes
da bancada federal, como o de-
putado Valtenir Pereira (Pros),

é preciso ajuda da própria so-
ciedade para “fazer valer as re-
formas”. Ele se refere as mani-
festações populares, que no
próximo ano tendem a aumen-
tar, conferindo assim um cam-
po de cobrança pelas melho-
rias previstas nas matérias.
Coordenador da bancada do
Centro-Oeste, Wellington Fa-
gundes (PR), demonstrou con-
fiança sobre o tema. “Temos de-
safios, mas não dá para cruzar
os braços e deixar para mais
tarde o que dá para mudar ago-
ra. A Reforma Política é funda-
mental e no próximo ano temos
que encontrar um caminho”.

Chico Ferreira

Vice-governador Chico Daltro está coordenando um mapeamento

Carlos Bezerra volta a dizer ser favorável a convocação de uma Constituinte
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Deputado federal Júlio 
Campos (DEM), destaca a 
tese defendida no Congresso 
do voto distrital puro

Distrital misto 
conteria com o 
voto proporcional e o voto majoritário
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