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Criaa Política Estadual "Mulher Qualificada e
Vaiorizada" no âmbito do Estado de Goiás e
dá outras providências.
1o Secretário

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Institui a Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada" no âmbito do Estado
de Goiás para a valorização da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho.
Art. 20 São objetivos da Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada":
I - contribuir com a formação profissional das mulheres, através de cursos
profissionalizantes;
II - promover a inclusão efetiva das mulheres no mercado de trabalho;
111 - criação e manutenção de banco de dados contendo cadastro de mulheres

que participarem dos cursos de qualificação promovidos pela política para uso das
empresas públicas, privadas, órgãos e entidades públicas.
IV -

promover

a inclusão

prioriUria

de mulheres

que tenha

sob sua

responsabilidade a direção, administração ou manutenção familiar, e que se encontre
desempregada, ou inserida no mercado informal.
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Art. 3° A Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada" terá como diretrizes o
atendimento

a mulheres, tendo como prioridade

a mulher que tenha sob sua

responsabilidade a direção, administração ou manutenção familiar, e que se encontre
desempregada, ou inserida no mercado informal.
Art. 4°. A Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada" será implantada e
executada pelo órgão estadual competente, que poderá celebrar convênios com
universidades,

empresas

públicas

ou privadas,

Sistema

S, organizações

não-

governamentais.
Art. 5°. Para a eficácia da Política instituída por esta Lei, poderão ser adotadas as
seguintes ações, entre outras correlatas:
I - criação, manutenção e atualização de banco de dados contendo cadastros:

a) de mulher interessada em participar da Política;
b) de empresas públicas ou privadas, órgãos e entidades públicas, universidades e
organizações não-governamentais que sejam parceiros da Política "Mulher Qualificada
e Valorizada";
c) de oferta de emprego destinada às mulheres beneficiadas pela Política.
11- promoção da qualificação da mão-de-obra feminina, encaminhando as mulheres
cadastradas para:
a) cursos que promovam a melhoria do nível educacional e cultural;
b) curso profissionalizante, observando- se os parâmetros e a aptidão profissional da
demanda;
c) prioritariamente, empregos oferecidos pelos parceiros da Política.
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111
- divulgação constante sobre a oferta de empregos e cursos de qualificação, por meio
de parceria com a imprensa em geral e com o Sistema Nacional de Emprego (SINE). do
Ministério do Trabalho e Emprego;
IV - geração de emprego, incentivo e fomento à formação de cooperativas de trabalho;
V - envio de relatório semestral das atividades desenvolvidas pela Política à Assembleia
Legislativa.
Art. 6°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

SALA

DAS

SESSÕES

DA

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, aos

e 20
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JUSTIFICATIVA

o presente

projeto visa, através de política de qualificação direcionado ao

público feminino, aumentar as oportunidades de emprego de mulheres buscando, com
sua efetiva inserção, diminuir as desigualdades no mercado de trabalho.
Sabe-se que, do ponto de vista cultural e social, as mulheres ainda
enfrentam desafios que vão além de sua inserção e perpassam pelos desafios de
permanecerem e progredirem em seus planos de carreira.
É de se afirmar neste ponto o importante e irrenunciável papel do Estado,
por meio de sua Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS de trabalhar
em prol da erradicação de tais desigualdades por meio de mais um mecanismo, que é a
política apresentada.
Insta consignar que, além da formação por cursos profissionalizantes,
buscar-se-á parcerias com empresas públicas ou privadas, universidades, associações
e demais entidades para formação de banco de dados para as participantes da política.
Quanto ao cabimento, ressalta-se que a propositura encontra amparo
constitucional, uma vez que adequada à competência desta Casa Legislativa, nos termos
do art. 4°, I, d, da Constituição Estadual, termos que destacamos:

Art. 4° - Compete ao Estado, sem prejuízo de outras competências que
exerça isoladamente ou em comum com a União ou com os Municípios:
I - legislar sobre assuntos de seu interesse e, especialmente, sobre:
d) organização dos serviços públicos estaduais;

Isto posto, ante a juridicidade e mérito do projeto de lei em comento, pedese o apoio dos nobres pares para sua aprovação.
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Cria' a Política Estadual "Mulher Qualificada e
Valorizada" no âmbito do Estado de Goiás e
dá outras providências.

1o Secretário

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Institui a Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada" no âmbito do Estado
de Goiás para a valorização da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho.
Art. 20 São objetivos da Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada":
I - contribuir com a formação profissional das mulheres, através de cursos
profissionalizantes;

11 - promover a inclusão efetiva das mulheres no mercado de trabalho;
111 - criação e manutenção de banco de dados contendo cadastro de mulheres
que participarem dos cursos de qualificação promovidos pela política para uso das
empresas públicas, privadas, órgãos e entidades públicas.
IV -

promover

a inclusão

priorité-ria de mulheres

que tenha

sob sua

responsabilidade a direção, administração ou manutenção familiar, e que se encontre
desempregada, ou inserida no mercado informal.
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Art. 3° A Política Estadual"MulherQualificadae Valorizada"terá como dire~~
atendimento

a mulheres, tendo como prioridade

a mulher que tenha SOb~~G\Sv~

responsabilidade a direção, administração ou manutenção familiar, e que se encontre
desempregada, ou inserida no mercado informal.
Art. 4°. A Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada" será implantada e
executada

pelo órgão estadual competenté, que poderá celebrar convênios com

universidades,

empresas

públicas

ou privadas,

Sistema

S, organizações

não-

governamentais.
Art. 5°. Para a eficácia da Política instituída por esta Lei, poderão ser adotadas as
seguintes ações, entre outras correlatas:
I - criação, manutenção e atualização de banco de dados contendo cadastros:

a) de mulher interessada em participar da Política;
b) de empresas públicas ou privadas, órgãos e entidades públicas, universidades e
organizações não-governamentais que sejam. parceiros da Política "Mulher Qualificada
e Valorizada";
c) de oferta de emprego destinada às mulheres beneficiadas pela Política.
11- promoção da qualificação da mão-de-obra feminina, encaminhando as mulheres
cadastradas para:
a) cursos que promovam a melhoria do nível educacional e cultural;
b) curso profissionalizante, observando- se os parâmetros e a aptidão profissional da
demanda;
c) prioritariamente, empregos oferecidos pelos parceiros da Política.
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IV - geração de emprego, incentivo e fomento à formação de cooperativas de trabalho;
V - envio de relatório semestral das atividades desenvolvidas pela Política à Assembleia
Legislativa.
Art. 6°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

SALA

DAS

SESSÕES

DA

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, aos

e 20
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JUSTIFICATIVA

o presente

projeto visa, através de política de qualificação direcionado ao

público feminino, aumentar as oportunidades de emprego de mulheres buscando, com
sua efetiva inserção, diminuir as desigualdades no mercado de trabalho.
Sabe-se que, do ponto de vista cultural e social, as mulheres ainda
enfrentam desafios que vão além de sua inserção e perpassam pelos desafios de
permanecerem e progredirem em seus planos de carreira.
~ de se afirmar neste ponto o importante e irrenunciável papel do Estado,
por meio de sua Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS de trabalhar
em prol da erradicação de tais desigualdades por meio de mais um mecanismo, que é a
política apresentada.
Insta consignar que, além da formação por cursos profissionalizantes,
buscar-se-á parcerias com empresas públicas ou privadas, universidades, associações
e demais entidades para formação de banco de dados para as participantes da política.
Quanto ao cabimento, ressalta-se que a propositura encontra amparo
constitucional, uma vez que adequada à compétência desta Casa Legislativa, nos termos
do art. 4°, I, d, da Constituição Estadual, termos que destacamos:

Art. 4° - Compete ao Estado, sem prejuizo de outras competências que
exerça isoladamente ou em comum com a União ou com os Municfpios:
I -legislar sobre assuntos de seu interesse

e, especialmente, sobre:

d) organização dos serviços públicos estaduais;

Isto posto, ante a juridicidade e mérito do projeto de lei em comento, pedese o apoio dos nobres pares para sua aprovação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PROCESSO: 2020002047
AUTOR: DEPUTADO CAIRO SALIM
ASSUNTO: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA que "Cria a Política Estadual "Mulher Qualificada e
Valorizada" no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências.
RELATÓRIO
Trata-se de projeto de lei, de autoria do ilustre deputado Cairo Salim que na parte
preliminar do texto legiferante cria a Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada" no
âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências.

Após lido foi enviado à publicação e devidamente autuado e instruído conforme
numeração em epígrafe. Doravante, remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação
fui designado relator nos termos regimentais.
É o que de forma sintética coube consignar.

Depreende dos autos do processo em análise a louvável pretensão de instituir uma
política pública estadual para qualificação direcionada ao público feminino, aumentar as
oportunidades de emprego com a efetiva inserção no mercado de trabalho e diminuir as
desigualdades.
No que tange ao aspecto jurídico, afere-se que cabe ao Poder Legislativo estabelecer
ações programáticas, respeitando obviamente, o modus operandi na condução da
administração pelo Poder Executivo.
Demais disso, a instituição de políticas públicas por exemplo, cabe ao Legislativo
formulá-las em linhas gerais, e ao Executivo cabe operacionalizá-las, concretizando os
objetivos traçados pelo legislador.
Nesse mesmo sentido, parece-nos ser relativamente tranquila a ideia de que as
grandes linhas das políticas públicas, as diretrizes e os objetivos são opções políticas que
cabem aos representantes do povo, e, portanto, ao Poder Legislativo, que as organiza sob a
forma de leis.
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Calha na oportunidade apontar como um limite imanente à iniciativa legislàbpara
estabelecer nova atribuição o princípio da reserva de administração - urna emanação do
próprio princípio constitucional da independência e harmonia dos órgãos da soberania (CF,
art. 2°).
É bem verdade, entretanto, que o conteúdo da chamada reserva de administração
ainda não se encontra devidamente aprofundado na doutrina, a quem cabe apontar os casos
em que se verifica essa limitação à iniciativa legislativa parlamentar.
Ainda na esteira da análise da juridicidade do projeto em tela, agora no que tange a
definição de possíveis despesas por meio do poder Legislativo, faz-se mister destacar que é
muito comum depararmos, especialmente nas mensagens de veto de lavra do excelentíssimo
Governador do Estado, com afirmações no sentido de que os parlamentares estão impedidos
de criar ou aumentar despesas por meio de suas proposições legislativas.
Comungamos com a tese de que essa malfadada afirmação não possui respaldo no
sistema constitucional vigente. Fato notário no universo jurídico é que com o advento da
Constituição de 1988, sepultou-se a existência da vergastada e antiga limitação em relação à
iniciativa parlamentar para geração de despesas.
Assim, no plano constitucional, constata-se como única vedação a impossibilidade do
parlamentar, via emenda, aumentar despesa em proposição de autoria reservada ao Poder
Executivo (CF, artigos 60 e 63, I).
Ademais, não há outra vedação que possa obstaculizar o parlamentar na sua
legitimidade para apresentar proposição legislativa criando ou aumentando despesa.
Para consolidar o pensamento desenvolvido, colacionamos trecho da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, na qual refuta a alegação de que qualquer projeto de lei que
crie despesa só e somente só poderá ser proposto pelo Chefe do Poder Executivo estadual,
conforme restou consignado na ementa da ADI 3394:
"... Ao contrário do afirmada pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer
órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei
que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da
iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no art. 61 da Constituição do
Brasil - matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que
se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo". Precedentes. [ADI 3.394, rel. min. Eros Grau,
j. 2-4-2007, P, PIE de 15-8-2009] (Grifo nosso)
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Derradeiramente, por vislumbrar ausentes vícios de ordem constitucional e
não me resta outra opção, na condição de relator, a de brindar tal iniciativa proposta com
minhas congratulações ao parlamentar propositor.
Diante do exposto, com fulcro nas razões ilustradas somos pela APROVACÃO do
projeto ora em apreço.
É o relatório.

Goiânia:» de

li

de 2020.

Virmondes Cruvinel
Deputado Estadual - Cidadania
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova o parecer do
Relator Favorável a
flr0
Processo N°1( 04
ai
Sala das ÇAmissões D9jyado Si
Em orai /
9

Presidente:

Relatório de Presenças por Reunião
Reunião : C.C.J.R. REMOTA Dia : 20/0412021

Nome Parlamentar

Partido Hora

AMAURI RIBEIRO
AMILTON FILHO
BRUNO PEIXOTO
CHICO KGL
DEL.ADRIANA ACCORSI
DEL.HUMBERTO TEOFILO

PAI'
$DD
MOO
DEM
PT
PSL
PSDB
MOO
PSDB
$DD
PROS
PSD

g~z=:2ffiHt.
HUMBERTO AIDAR
TALLES BARRETO
THIAGO ALBERNAZ
VINICIOS CIRQUEIRA
N1LDE CAMBAO

14:06:06
14:12:58
14:02:51
13:49:34
14:06:20
13:58:11
14:08:42
13:54:01
14:13:17
14:33:04
14:01:31
13:44:49

Justificados
Nome Parlamentar

Totalização
Presentes : 12

Ausentes : 29

Partido

Texto

Justificativas : O

PRESIDENTE C MISSÃO

DESPACHO

APROV ADO O PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO, À COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIV

V

EM, ();2; DE

2Jrn h,e.

DE ~

I.

ah e,„vt i.
Direitos Humanos,
Cidadania e Legislação
Participativa
e,
g,

ALEGO
A CAL43;S
eir"G“"
maisanLeak

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA
Ao Sr. Deputado(a) Certicot& Ui:Xe"
de mérito ao Processo N° /20,210 Orna.,04 .
Sala das Comissões.
Em p...3 OG /2021.

Rafael Gouveia
Presidente

PARA RELATAR parecer

0)0 Os

PROCESSO N.°

: 2020002047

INTERESSADO

: DEPUTADO CAIRO SALIM

ASSUNTO

: Cria a Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada",
no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências.
RELATÓRIO
Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria do Deputado Cairo

Salirn, criando a Política Estadual "Mulher Qualificada e Valorizada", no âmbito do Estado de
Goiás.
A proposta, em apertada síntese, alem de criar referida Política,
estabelece seus objetivos e diretrizes. O autor justifica seu projeto argumentando, em
suma, que seu objetivo é aumentar as oportunidades de emprego de mulheres
buscando, com sua efetiva inserção, diminuir as desigualdades no mercado de
trabalho.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a presente proposta
recebeu parecer favorável à aprovação de seu Relator, Deputado Virmondes Cruvinel,
sendo, posteriormente, confirmado em Plenário. Após, vieram os autos a esta
Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, oportunidade
em que fui designado Relator.
No mérito, constata-se a importância do projeto de lei em análise, tendo
em vista que a desigualdade de género ainda marca forte presença no mercado de
trabalho, no qual ainda existem fortes obstáculos para a mulher4
Nesse contexto, estudo recente demonstra que "a lacuna de gênero no trabalho
quase não diminuiu nos últimos 27 anos e, em 2018, a probabilidade de urna mulher trabalhar foi 26

Qual a importância da valorização da mulher no mercado de trabalho? Disponível e
https://blog.unime.edu.br/valorizacao-da-mulher-no-mercado-de-trabalho/ >. Acesso e
2/8/2021.

1

ro
FOLHAS
A.

inferior que a de um homem, unia melhoria de apenas 1,9% cont relação a 1991, apontou nesta quaFFõ
feira (6)a Organização Mundial do Trabalho (017)"2.

Importante ainda registrar que, de acordo com uma pesquisa do IBGE
para o Dia Internacional das Mulheres, em 2020, atualmente, 41,8% dos cargos de
chefia são ocupados por mulheres contra 58,2% por homens3.
Contudo, não obstante a proposta em tela já tenha sido apreciada na Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, necessário o oferecimento de substitutivo de forma a
aperfeiçoar sua redação, bem como a técnica legislativa. A propósito:
"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N°149, DE 12 DE MARÇO DE 2021.
Institui a Política Estadual "Mulher
Qualificada e Valorizada para o Mercado
de Trabalho".
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituída a Política Estadual "Mulher Qualificada e
Valorizada para o Mercado de Trabalho", que tem por objetivos incentivar o acesso da
mulher no mercado de trabalho.
Art. 2° A Política Estadual ora instituída atendera às seguintes diretrizes,
especialmente:
I - incentivar a formação técnica das mulheres em todas as áreas de
atuação profissional;

2 Agência EFE. Desigualdade entre homens e mulheres no trabalho quase não caiu em 27 anos, diz
https/gl.globo.com/economia/concursos-eDisponível
em:
<
OIT.
06/03/2019.
emprego/noticia/2019/03/06/desigualdade-entre-homens-e-mulheres-no-trabalho-quase-nao-caiuem-27-anos-diz-oit.ghtml>. Acesso em 2/8/2021.

Qual a importância da valorização da mulher no mercado de trabalho? Disponível em: <
https://blog.urdine.edu.br/valorizacao-da-mulher-no-mercado-de-trabalho/>. Acesso em 2/8/2021.
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II - estimular a qualificação profissional, inclusão social, autonomia e
independência econômica;
III - estimular a formação de cadastro de mulheres que se qualificarem
profissionalmente por meio da Política ora instituída;
IV - estimular a qualificação da mulher que tenha sob sua
responsabilidade a direção, administração ou manutenção familiar, que se encontre
desempregada ou inserida no mercado de trabalho informal;
V - estimular a promoção da organização produtiva de mulheres que
vivem em contexto de vulnerabilidade social, notadamente nas periferias urbanas.
VI - estimular o acesso ao crédito e o apoio ao empreendedorismo,
associativismo, cooperativismo e comércio;
VII - incentivar a celebração de parcerias ou convênios entre o Poder
Público Estadual e a sociedade civil organizada, de forma a se alcançar o objetivo
proposto.
Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, conforme estabelecida no
art. 3° da Lei Complementar n. 112, de 18 de setembro de 2014.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação".
Posto isso, com a adoção do substitutivo retro, somos pela
constitucionalidade e juridicidade da propositura em pauta e, portanto, por sua
aprovação.
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