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GUSTAVO LIMA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Plenário aprova texto principal da MP dos Portos
Os deputados aprovaram o texto principal e rejeitaram a emenda do PMDB que previa a prorrogação dos contratos de 
arrendamento firmados com base na atual Lei dos Portos por uma única vez, pelo prazo máximo previsto em contrato. 

Até o fechamento desta edição, o Plenário ainda analisava destaques à matéria.
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QUARTA-FEIRA
15 de maio de 2013

agenda

Suplentes: Gonzaga Patriota (PSB-PE), Wolney 
Queiroz (PDT-PR), Vitor Penido (DEM-MG) e  
Takayama (PSC-PR)
Ouvidor Parlamentar: Nelson Marquezelli (PTB-SP)
Procurador Parlamentar: Claudio Cajado (DEM-BA)
Corregedor Parlamentar: Átila Lins (PSD-AM)
Presidente do Centro de Estudos e Debates 
Estratégicos: Inocêncio Oliveira (PR-PE)
Diretor-Geral: Sérgio Sampaio de Almeida
Secretário-Geral da Mesa: Mozart Vianna de Paiva

Pirataria
A Frente Parlamentar de 

Combate à Pirataria discute  
“A indústria do software 
como ferramenta para o 
crescimento do Brasil”, com 
empresários e especialistas 
da área. Restaurante Senac 
Gastronomia, anexo IV, 8h

Infraestrutura
A Comissão de Desen-

volvimento Econômico, In-
dústria e Comércio (CDEIC) 
promove o ciclo de palestras 
“ A Hora do Debate CDEIC”, 
com o tema “Os mecanismos 
financeiros para alavancar 
os investimentos em infra-
estrutura no Brasil”. É convi-
dado o secretário de Política 
Econômica do Ministério da 
Fazenda, Márcio de Brito. 
Plenário 5, 9h

Lei da Anistia
A Comissão Especial 

Lei da Anistia reúne-se com 
entidades associativas de 
anistiados e anistiandos. 
Plenário 2, 9h 

Sessão solene 
Homenagem aos 70 anos 

da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Plenário 
Ulysses Guimarães, 10h

Bancada feminina
Reunião da bancada 

feminina da Câmara para 
eleição da coordenadora 
adjunta. Local a definir, 10h

Energia I
A Comissão de Defesa 

do Consumidor realiza  audi-
ência sobre o PL 720/11, que 
dispõe sobre a vedação da 
chamada “tarifa amarela” na 
cobrança da energia elétrica. 
Entre os convidados está 
o diretor da Aneel, Julião 
Coelho. Plenário 8, 10h30

Líderes
Reunião dos líderes par-

tidários para discussão da 
pauta do Plenário. Gabinete da 
Presidência, 10h30

Energia II
A Comissão de Minas e 

Energia realiza audiência sobre  
a devolução dos valores recebi-
dos indevidamente pelas distri-
buidoras de energia elétrica em 
razão da falha metodológica no 
contrato de concessão. Plenário 
14, 11h

Clima
Reunião da subcomissão 

especial destinada a acom-
panhar as atividades da Rio 
+ 20, para analisar o relatório 
do  deputado Ricardo Tripoli 
(PSDB-SP). Plenário 2, 13h45 

Médico estrangeiro
As  comissões de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacio-
nal e de Seguridade Social 
e Família realizam audiência 
sobre a contratação e a entrada 
de médicos estrangeiros no 
Brasil. Com representantes do 
Executivo e da área médica. 
Plenário 4, 14h30

Saúde pública
A Comissão Especial Fi-

nanciamento da Saúde Pública 
debate o tema com professores 
da área. Plenário 7, 14h30

Semana de museus
O Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram/Minc), em par-
ceria com a Câmara, realiza 
a 11ª Semana dos Museus, 
com a palestra “Os museus 
na era virtual: democratização 
do acesso à cultura”. Auditório 
Freitas Nobre, 14h30

Energia III
A comissão mista sobre a 

MP 605/13, que regulamenta a 

redução da tarifa de energia, 
reúne-se para apreciação do 
relatório. Plenário 2, Anexo 
II, Ala Senador Nilo Coelho, 
Senado, 14h30.

Motorista
A Comissão Especial 

Modificações à Lei 12.619/12, 
que regulamenta a profissão 
de motorista, reúne-se para 
análise do relatório prelimi-
nar. Plenário 8, 14h30

Santa Maria
A Comissão Externa 

sobre a Tragédia de Santa 
Maria ouve o prefeito do 
município, Cezar Schirmer. 
Local a definir, 15h

Seca no semiárido
O Centro de Estudos e 

Debates Estratégicos reúne-
-se para discutir efeitos e 
limitações da Medida Provi-
sória 610/13, que estabele-
ceu novas condições para a 
regularização de dívidas de 
agricultores familiares atingi-
dos pela seca no semiárido. 
Sala de Reuniões da Mesa 
Diretora, 15h

Logística
A comissão mista sobre 

a MP 606/13, que autoriza 
a concessão de subvenção 
econômica ao BNDES em 
projetos de infraestrutura 
logística direcionados a 
obras de rodovias e ferro-
vias objeto de concessão, 
reúne-se para apreciação do 
relatório.  Plenário 2, Anexo 
II, Ala Senador Nilo Coelho, 
Senado, 15h30

Futebol beneficente
O Grupo Parlamentar 

Brasil/União Europeia pro-
move jogo de futebol bene-
ficente entre deputados e 
diplomatas europeus. Minas 
Tênis Clube, 20h

Comissão analisará 
destinação de royalties

Foi criada ontem (14) na 
Câmara a comissão especial 
que vai analisar o Projeto de Lei 
323/70, do ex-deputado Brizola 
Neto, e outras dez proposições 
relacionadas à política energéti-
ca nacional e às atividades rela-
tivas ao monopólio do petróleo.

O projeto principal institui 
o Conselho Nacional de Política 
Energética e, entre outros dis-
positivos, vincula as receitas de 
royalties do petróleo destinadas 
a estados e municípios à aplica-
ção em educação (30% dos re-
cursos), ações ambientais (30%) 

e em infraestrutura (40%).
O texto foi rejeitado na 

Comissão de Minas e Energia 
e aprovada na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio. Como 
precisaria passar também pe-
las comissões de Educação; 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, antes de ir ao Ple-
nário, o projeto e os apensados 
serão analisados por uma úni-
ca comissão especial, conforme 
prevê o Regimento Interno da 
Câmara.

Monitoramento de emendas do Ministério 
da Cultura ficará mais acessível

INSTITUCIONAL

O Ministério da Cultura apre-
sentou na segunda-feira (13) aos 
assessores de deputados um sis-
tema para o acompanhamento da 
execução do orçamento da pasta. 
Pelo Sistema Integrado de Moni-
toramento, Execução e Controle, 
os gabinetes podem acompanhar 
demandas de projetos pelos 
quais o deputado tenha interesse 
e responder rapidamente caso 
possam ajudar o beneficiário dos 
recursos, geralmente pequenos 
municípios ou organizações não 
governamentais.

Os ministérios da Educação e 
da Saúde têm sistemas semelhan-
tes, que ajudam os parlamentares 
a acompanhar como suas emen-
das ao Orçamento estão sendo 
tratadas pelas pastas.

Para este ano, o Ministério da 
Cultura recebeu 348 emendas de 
209 parlamentares, que somaram 
R$ 206,5 milhões. Outros R$ 
169,2 milhões foram direcionados 
a programas do ministério, o que 
representou um aumento de R$ 
32,6 milhões sobre a proposta de 
Orçamento de 2012.

Pela proposta, as receitas de royalties do petróleo dos estados e municípios 
serão destinadas a meio ambiente, educação e infraestrutura

BLOGSPOT
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 José Guimarães (no detalhe) afirmou que a aprovação do texto foi um “gol de placa”

GUSTAVO LIMA / ACERVO CÂMARA DOS DEPUTADOS

Câmara aprova texto da comissão 
mista para a MP dos Portos

O Plenário da Câmara aprovou on-
tem (14), em votação 
simbólica, o relatório da 
comissão mista para a 
Medida Provisória dos 
Portos (MP 595/12), que 
estabelece novas regras 
para as concessões, ar-
rendamentos e autori-
zações de instalações 
portuárias, públicas ou 
privadas.

O líder do PT, deputado José Gui-
marães (CE), disse que a aprovação do 
texto do relator, senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM), foi um “gol de placa”. Se-
gundo ele, a votação foi possível depois 
que o governo conseguiu fechar um 
acordo de procedimentos com o PMDB 
e com o PP.

Guimarães reconheceu uma mudan-
ça no “estado de espírito” do Plenário. 
Ele tinha declarado, no meio da tarde, 
que estava “desanimado” com o anda-
mento da MP, mas depois se mostrou 
confiante. “Houve muito diálogo e pre-
valeceu o bom senso”, resumiu.

Na opinião do deputado Marcos 
Montes (PSD-MG), a proposta será fun-
damental para melhorar o escoamento 
da soja e de outras commodities produ-

zidas pelo País.
Já Domingos Sávio (PSDB-MG) re-

forçou que o seu partido é contrário ao 
texto, não pelo mérito, mas pela forma. 
Ele afirmou que os parlamentares do 
PSDB defendem a modernização dos 
portos, mas queriam que o marco regu-
latório fosse objeto de um projeto de lei, 
não de uma medida provisória.

Emenda do PMDB - Até o fecha-
mento desta edição (23h55), o Plenário 

havia rejeitado, por 210 votos a 172, a 
emenda do PMDB que previa a prorro-
gação dos contratos de arrendamento fir-
mados com base na atual Lei dos Portos 
(8.630/93) por uma única vez pelo prazo 
máximo previsto em contrato, condicio-
nado à realização de investimentos.

A emenda queria permitir a amplia-
ção das áreas de portos públicos me-
diante audiência pública prévia; delegar 
para a administração do porto poderes 

licitatórios atualmente centralizados na 
Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários (Antaq); autorizar a prorrogação 
dos contratos vigentes assinados sob a 
Lei 8.630/93; e permitir o uso da arbi-
tragem para negociar débitos de tarifas 
com a Antaq, independentemente de 
processo administrativo em curso.

José Guimarães disse que ampliar o 
uso da arbitragem nos débitos de empre-
sas que já sofrem processo administrati-
vo seria favorecer a inadimplência. “Os 
maus pagadores teriam o mesmo direito 
dos bons pagadores”, afirmou.

O deputado Beto Mansur (PP-SP), 
por outro lado, defendeu a emenda. Ele 
destacou a previsão de aumentar as áreas 
dos portos atuais por audiência públi-
ca. “Isso é de extrema importância, por 
exemplo, para o Porto de Santos.”

Sobre o texto-base, elaborado pela 
comissão mista, Mansur afirmou que 
não é o ideal para todos os setores, es-
pecialmente soja e café, mas vai melho-
rar os investimentos na área portuária. 
“Precisamos de uma base jurídica para 
que o investidor possa fazer esses inves-
timentos.”

Senado - A MP dos Portos precisa 
ser votado pelo Senado até esta quinta-
-feira (16), sob pena de perder a vigência.

Processo de votação com debate acirrado, protesto e obstrução
Carol Siqueira

A discussão da MP dos Portos foi 
marcada por um clima tenso, resulta-
do de nova discussão protagonizada 
pelo líder do PR, Anthony Garotinho 
(RJ). Desta vez, o deputado atacou o 
DEM e PSDB, que decidiram obstruir 
a votação da MP porque a matéria 
estaria “sob suspeição” depois que 
Garotinho disse que ela seria objeto 
de interesses empresariais. O líder do 
DEM, Ronaldo Caiado (GO), definiu 
Garotinho como “chefe de quadrilha”. 

A discussão começou depois 
que o líder do PSDB, Carlos Sampaio 
(SP)  disse que o partido não aceitava 
votar a MP dos Portos após Garotinho 
ter afirmado que  a emenda aglutinativa 
pretendida pelo líder do PMDB, Eduardo 
Cunha (RJ), tornaria o texto uma “MP 
dos Porcos” e um “show do milhão”. 
“Essa MP dos Porcos, dos Tios Pati-
nhas, como o PSDB pode votar? Como 
esta Câmara pode votar,  sob acusações 
de todos os lados?”, questionou Carlos 
Sampaio.  O posicionamento foi seguido 
pelo DEM. 

Garotinho respondeu que DEM e 

PSDB estavam usando as declarações 
apenas para justificar a obstrução e disse 
que os dois partidos “deveriam entrar em 
contato com o empresário Daniel Dantas 
para saber quais interesses estão por trás” 
da matéria. “Se o PSDB quer saber mais 
detalhes a respeito do que eu irei revelar 
na Comissão de Ética, quando eu for 
chamado, se está com tanta ansiedade, 
não obstrua a votação em prejuízo do 
Brasil — ponha o dedo no telefone e ligue 
para o Daniel Dantas, e ele vai dar todas 
as informações”, provocou. 

Dantas é dono do banco Opportunity 

e sócio da  Santos Brasil, empresa que 
controla cerca de 20% da movimentação de 
contêineres no País. Ele já foi investigado 
pela CPI dos Correios e pela operação 
Satiagraha da Polícia Federal, quando 
chegou a ser preso. 

O líder do PSDB afirmou que só conhe-
ce Dantas porque o investigou na CPI dos 
Correios.  Já  Ronaldo Caiado disse que  
Garotinho deveria estar na cadeia, já que 
foi condenado pela Justiça, e que “ não teria 
moral para comentar a honra dos outros”. 
Garotinho rechaçou a menção de Caiado a 
um processo no qual foi condenado. “Antes 

de falar a besteira que falou aqui 
a respeito da condenação de um 
juiz, deveria saber que esse juiz o 
fez a pedido de Ricardo Teixeira e 
Sérgio Cabral, como eu denunciei 
no Conselho Nacional de Justiça”, 
defendeu-se. 

O líder do PR acusou Caiado 
de “apelar para xingamentos” por 
não ter argumentos. “Quando as 
pessoas não têm razão, elas partem 
para a violência; quando as pessoas 
não têm argumento, partem para o 
arroubo”, disse. 

Protesto - A discussão só 
foi encerrado depois dos apelos do 
presidente Henrique Eduardo Alves, e 
da manifestação solitária do deputado 
Toninho Pinheiro (PP-MG), que invadiu 
a área da Mesa Diretora segurando uma 
faixa na qual dizia que R$ 8,3 milhões 
de emendas empenhadas retiravam 
dinheiro da saúde. Toninho se recusou 
a sair, foi acalmado por deputados 
e levado ao Departamento Médico 
da Câmara. O incidente, no entanto, 
levou ao encerramento da sessão e 
da discussão entre os parlamentares. 
A sessão foi retomada minutos depois. 
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LIBERDADE DE ExPRESSãO
Brasília, 15 de maio de 2013
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Presidente da Câmara é contra regulação da mídia
O presidente da Câmara, Henrique 

Eduardo Alves, afirmou ontem ser con-
trário à regulação da mídia. “A Consti-
tuição já definiu muito claro o espaço da 
imprensa, e acho que o Parlamento deve 
manter essa posição, porque qualquer 
regulação terá sempre tentativas de de-
formar, de distorcer essa liberdade, que 
está muito bem definida no texto consti-
tucional”, disse, após participar da aber-
tura da 8ª Conferência Legislativa sobre 
Liberdade de Expressão.

Neste ano, a conferência, promovida 
pela Câmara dos Deputados e pelo Insti-
tuto Palavra Aberta, abordou os 25 anos 
da Constituição Brasileira na ótica da 
liberdade de expressão.

Na abertura da conferência, Alves 
afirmou, porém, que novas questões re-
ferentes à liberdade de expressão surgiram 
com o advento da internet. Segundo ele, a 
conferência poderia ajudar o Parlamento 
a regulamentar essas questões. Alves disse 
ainda ter convicção de que as novas gera-
ções não aceitarão qualquer retrocesso em 
relação à liberdade de expressão.

O presidente lembrou que participou 
da “epopéia cívica” que foi a redação dos 
artigos constitucionais referentes à liber-
dade de expressão e de imprensa. Ele 
destacou que a liberdade de expressão 
é cláusula pétrea da Constituição e não 
pode ser alvo de emenda constitucional 
ou sofrer qualquer restrição. “Passados 
25 anos do momento de promulgação da 
Constituição, podemos constatar com 
alívio que acertamos”, disse. “Liberdade 
de expressão e democracia são indissoci-

Henrique Alves: a regulação terá sempre tentativas de deformar e distorcer a liberdade de expressão. 

áveis”, complementou.
Para outros participantes da confe-

rência, há uma série de questões setoriais 
pendentes de regulamentação. A presi-
dente da Comissão de Cultura, deputada 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ), destacou 
que nenhum dos artigos da Constituição 
referentes à comunicação social foram 
regulamentados, passados 25 anos da 
promulgação da Carta Magna.

Ela lembrou que apresentou, em 1991, 
projeto de lei para regulamentar a regio-
nalização da programação da TV, prevista 
na Constituição, o qual até hoje tramita 
no Senado. Segundo a deputada, como 
o Congresso Nacional e o governo não 
promovem a regulamentação do setor, 
atualmente estão sendo colhidas assina-
turas para projeto de iniciativa popular 
sobre o assunto.

Marco civil da internet 
não está pronto para ser 
votado, afirma deputado

A principal proposta de regulamen-
tação da rede em tramitação na Câmara 
– marco civil da internet (PL 2126/11, 
do Executivo) – não está madura ainda 
para ser votada em Plenário, por conta 
das divergências em torno da matéria. 
A avaliação foi feita no seminário pelo 
presidente da Comissão da Ciência Tec-
nologia, Comunicação e Informática, de-
putado Paulo Abi Ackel (PSDB-MG). 
“Enquanto não está madura, acredito 
que tudo deve ficar como está, com li-
berdade total”, disse.

As restrições de propriedade aplica-
das a portais de internet foram desta-
cadas pelo ex-presidente do STF e ex-
-ministro da Defesa Nelson Jobim como 
uma das questões relevantes pendentes 
de regulamentação. Ele ressaltou que a 
Constituição estabelece que pelo menos 
70% do capital das empresas jornalísticas 
e de rádio e TV deverá pertencer a brasi-
leiros natos ou naturalizados há mais de 
dez anos, que exercerão obrigatoriamen-
te a gestão das atividades e estabelecerão 
o conteúdo da programação.

“Como se faz em relação às novas 
mídias, como portais da internet? É ad-
missível que essas novas mídias sejam 
controladas por estrangeiros?” questio-
nou. Jobim criticou ainda as tentativas 
de se “controlar o conteúdo” da mídia.

Ayres Britto: controle da imprensa só pode ser feito pela imprensa
O ex-presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Carlos 
Ayres Britto defendeu que a pró-
pria imprensa crie mecanismos de 
controle dos excessos cometidos por 
ela, como ombudsmen e cartilhas 
internas. Ele participou da 8ª Con-
ferência Legislativa sobre Liberdade 
de Expressão.

Ayres Britto afirmou que a liber-
dade de imprensa é um direito abso-
luto previsto na Constituição. Para 
ele, só existe um meio de combater 
o excesso de liberdade, que é com 
mais liberdade. Na visão do ex-mi-
nistro do STF, há um paralelismo 
entre a liberdade de imprensa e a 
liberdade do Poder Judiciário. “Não 
se pode impedir o Poder Judiciário 
de dar a última palavra, assim como 
não se pode impedir a imprensa de 
dar a primeira palavra”, salientou.

Segundo ele, o Judiciário já criou 
mecanismo de controle interno, o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
“Da mesma forma, para evitar exces-
sos, a imprensa deve criar mecanismos 
internos de acompanhamento, como 
ombudsmen e cartilhas internas”, opi-
nou.  “O que não se admite é o controle 
externo da imprensa”, completou.

Regulamentação e censura - O 
deputado Paulo Abi Ackel, presidente 
da Comissão da Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, também 
afirmou ser contrário à regulamenta-
ção do setor de comunicação. “Não vejo 
diferença da palavra regulamentação 
e censura”, destacou. Ele acredita que 
os meios de comunicação erram mui-
to, cometendo, por exemplo, injustiças 
contra o próprio Parlamento, mas que 
o debate sobre o aperfeiçoamento da 
imprensa deve ser interno.

Abi Ackel também defendeu 
apenas o controle interno dos meios 
de comunicação, por ombudsmen e 
ouvidorias, por exemplo. “Esse deve 
ser o meio para que a liberdade de im-
prensa não seja utilizada para conteú-
dos de mau gosto, injúrias, difamação, 
por exemplo”, disse.

Para a presidente da Comissão de 
Cultura, deputada Jandira Feghali, a 
circulação de informações no Brasil 
hoje não é democrática. “Nem todas 
as informações circulam da mesma 
forma”, opinou. De acordo com a 
parlamentar, o amplo fluxo da infor-
mação é essencial para a democracia. 
Ela lembrou ainda que o direito de 
resposta não está regulamentado no 
País. “Muitas vezes se acaba com a 
vida de uma pessoa na imprensa sem 
que a pessoa possa dizer que não é 
verdade”, destacou.
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LGBTs cobram respeito e repudiam violência
José Carlos Oliveira

Em seminário promovido por 
três comissões da Câmara, LGBTs 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros) defen-
deram o Estado laico, cobraram 
respeito aos direitos humanos e re-
pudiaram propostas chamadas de 
“retrógradas”.

Com o slogan “Liberdades, 
abram as asas sobre nós”, as co-
missões de Cultura; de Educação; 
e de Legislação Participativa, em 
parceria com a Frente Mista pela 
Cidadania LGBT e a Frente Par-
lamentar em Defesa dos Direitos 
Humanos, promoveram ontem um 
amplo debate em torno de religião 
e diversidade sexual.

Em sua 10ª edição, o evento lotou 
um dos plenários da Câmara. Além de 
parlamentares de variadas crenças, o 
seminário contou com a presença de 
teólogos e representantes de movimen-
tos sociais, do governo e de entidades 
da sociedade civil. Eles identificam um 
cenário de “fundamentalismo e intole-
rância religiosa”, que impediria a cida-
dania plena e estaria na base da violên-
cia crescente contra os homossexuais.

Coordenador de promoção dos di-
reitos LGBT da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, 

Gustavo Bernardes admite que o fato 
preocupa o governo, que tem investido 
em ações coordenadas para enfrentá-lo.

“Quando esse fundamentalismo re-
ligioso se transforma em violência, ho-
mofobia, lesbofobia ou transfobia, isso 
preocupa o Estado brasileiro”, ressaltou 
Gustavo Bernardes.

“Nós temos o nosso Disque Direitos 
Humanos, o Disque 100, que recebe de-
núncias. E temos apurado [as denúncias] 
e feito campanhas para conscientizar as 
pessoas de que elas devem denunciar es-
sas violências”, acrescentou o represen-

tante do governo. “E também estamos 
construindo agora um sistema nacional 
LGBT, que vai articular as coordena-
ções e os conselhos estaduais para fazer 
uma frente nacional de enfrentamento 
à violência contra a população LGBT.”

Sem dogmas religiosos - Houve 
defesa unânime de um Estado laico, 
que não se paute por dogmas religiosos. 
Entre os defensores dessa tese estavam 
os deputados Paulão (PT-AL) - um dos 
autores do requerimento para realiza-
ção do seminário - , Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ), Artur Bruno (PT-CE), 

Chico Alencar (Psol-RJ), Erika 
Kokai (PT-DF) e Jean Wyllys 
(Psol-RJ), também autor do pedido 
de seminário. 

O teólogo Roberto Daniel, 
mais conhecido como padre Beto 
e que foi excomungado pela dio-
cese católica paulista, disse que a 
defesa da laicidade deveria partir 
das próprias religiões.

No entanto, ele não tem muita 
esperança de avanços por parte das 
cúpulas religiosas. “Eu aprendi cida-
dania na paróquia: cidadania que 
lutava para o bem comum de todos”, 
destacou Roberto Daniel. “Infeliz-
mente, temos hoje uma igreja de 
homens extremamente dogmáticos, 
que prefere expulsar alguém a dia-
logar, tentando amadurecer a ideia 

de como aceitar a diversidade sexual, 
por exemplo. Infelizmente, a Igreja está 
retrocedendo, sim. Estamos criando – e 
isso é muito perigoso – gerações com 
cabeças extremamente inflexíveis, dog-
matizadas. É seguir uma fé cega.”

Propostas “retrógradas” - A Fren-
te Parlamentar Evangélica também foi 
alvo de críticas devido à atuação in-
cisiva em propostas consideradas “re-
trógradas” pelos homossexuais. Foram 
distribuídos panfletos contrários, por 
exemplo, ao projeto (PDC 234/11) da 
chamada “cura gay”.

Três comissões da Câmara promoveram o Seminário LGBT: “Liberdades, abram as asas sobre nós”

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados, teólogos e especialistas reafirmam a laicidade do Estado
Durante o 10º seminário LGBT, a representante 

do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gêne-
ro, Débora Diniz, fez a defesa da laicidade do Estado. 
“Estado laico não é católico, evangélico nem ateu. 
Não é indiferente às religiões, mas também não se 
rege pelas religiões. Suas ações não se confundem 
com nenhuma religião em particular. Deve manter-
se neutro. É a laicidade que nos permite ser o que 
queremos ser.”

O representante da Comissão de Direitos Hu-
manos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Antônio Machado, disse que  somente o Estado lai-
co pode garantir a paz. “A tentativa de transformar 
o Brasil em Estado confessional fará mal a todos”.

Para Jefferson Dias, da Procuradoria Regional 
dos Direitos do Cidadão em São Paulo, é possível 
discutir a teologia a partir da diversidade sexual, 
“porém, aqueles que se arvoram de ter a verdade 
não vão aos debates”. Ele fez críticas ao Parlamento, 
que, na sua avaliação, estaria se deixando influen-
ciar pelos argumentos religiosos “metamorfoseados 
em discursos  pseudocientíficos para justificar, por 
exemplo, a “cura gay”.

Diálogo - Presidente da Comissão de Legislação 
Participativa, o deputado Lincoln Portela (PR-MG), 
que é evangélico, ressaltou a importância do semi-
nário para que o “Parlamento se paute pelas reais 

necessidades da sociedade”. O parlamentar disse 
que é preciso dialogar com todos, “e esse seminário 
é uma forma de manifestar a coexistência pacífica 
entre os diversos setores da sociedade”.

Ciência e teologia - Na avaliação do teólogo e 
militante dos direitos humanos Henrique Vieira, é 
importante fazer o debate no campo científico, teo-
lógico, para quebrar a “falácia” de que o fundamen-
talismo representa todos os estudiosos da religião.

“O fundamentalismo é uma teologia que só tem 
pronunciamento; só ensina, não aprende; só fala, 
não ouve. Em nome do conceito vida, gera morte; 
em nome do conceito paz, gera violência”, criticou. 
“Nessa perspectiva, a fé está pronta e deve ser im-
posta aos outros, sem diálogo concreto com a própria 
vida”. Segundo Vieira, tal comportamento revela-se 
“coparticipante” da violência da qual vários LGBTs 
são vítimas atualmente.

Valores retrógrados - Representante do Ins-
tituto de Estudos da Religião, Paulo Victor Lopes 
afirmou que há um projeto claro de expansão do 
poder por parte de evangélicos, que ganham espa-
ços cada vez maiores no Executivo e Legislativo. 
“Há um cenário de conservadorismo e de valores 
retrógrados”.

Em sua opinião, a Frente Parlamentar Evangélica 
seria o símbolo do proselitismo religioso, pois está 
presente em quase todas as comissões temáticas da 
Câmara, tem a liderança de partidos importantes e 
atua legitimamente, mas de forma tão incisiva que 
acaba provocando uma espécie de “desumanização 
de determinados segmentos sociais, dificultando 
a conquista de direitos das minorias”. Para Paulo 
Victor Lopes, os evangélicos “não são os agentes de 
violência direta, mas são os amoladores de faca”. Daí 
a necessidade de reafirmação da laicidade. (JCO)

Lincoln Portela: Parlamento deve se pautar  
pelas reais necessidades da sociedade

LUIS MACEDO/AGÊNCIA CÂMARA
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O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) 
afirmou que a presidente Dilma Rousseff 
tem combatido a inflação de forma deci-
dida. A situação é de absoluto controle 
da parte do governo, assegurou. 

Segundo Zarattini, reu-
nião da bancada do PT 
com o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, possibili-
tou um conhecimento mais 
profundo das questões 
econômicas e das medidas 
que o governo tem tomado.

“O ministro foi muito 
claro ao mostrar que o ala-
rido criado pela oposição 
e por alguns setores da 
mídia – inclusive a serviço 
do capital financeiro para 
que houvesse uma novo 
aumento de juros – sobre 

DISCURSOS

Ao analisar a tragédia ocorrida na Bo-
ate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul, o deputado Paulo Pimenta (PT-
-RS) destacou os trabalhos da comissão 

“O Espírito Santo pre-
cisa ser respeitado e visto 
pela como um estado que 
contribui para o desenvol-
vimento do Brasil”, disse o 
deputado Cesar Colnago 
(PSDB-ES).

O parlamentar afirmou que, desde 
a década de 70, o Espírito Santo vem 
crescendo acima da média nacional, 
ocupando hoje a 9ª posição no ranking 
de competitividade dos 26 estados e 
do Distrito Federal.“Em que pese toda 
essa pujança de desenvolvimento sus-
tentável, o Orçamento de 2013 insiste 
em não reconhecer a importância do 
Espírito Santo, que fica mais uma 
vez na lanterna dos investimentos 
federais”, criticou.

Segundo Colnago, o estado 
contabiliza várias perdas, como a 

Carlos Zarattini: 
inflação está sob 

controle, ao contrário 
do que diz oposição

cesar colnago 
defende mais 
investimentos 
federais no es

Paulo Pimenta 
destaca proposta de 

norma para maior 
segurança em boates

uma suposta alta de inflação na economia 
brasileira, não existe”, declarou.

Zarattini disse que a alta de preços 
ocorrida se deveu ao aumento nos pro-
dutos agrícolas causado pela seca nos 
Estados Unidos e no Brasil.“A oposição 
busca um fator de crise. No início do ano 
se dizia que ia faltar energia no Brasil. E 
o que nós estamos vendo é que, ao con-
trário, o governo Dilma conseguiu fazer 
uma coisa que há muito se reclamava: 
a redução do preço nas contas de luz”, 
afirmou. 

O deputado alertou para a necessida-
de de se discutir uma solução efetiva para 

a questão da indústria, 
que vem enfrentando a 
competição da China, da 
Europa e dos Estados 
Unidos. 

“Isso vem reduzindo 
as nossas exportações. 
Ao mesmo tempo, so-
fremos com os produtos 
asiáticos, que muitas 
vezes entram no Brasil a 
preços abaixo do custo, 
exercendo uma concor-
rência predatória. Temos 
que reagir contra isso”, 
alertou.

da repartição dos 
royalties do petróleo, 
ameaça de redução 
da receita do ICMS 
e entraves na exe-
cução de obras de 
infraestrutura. “O es-
tado terá apenas R$ 
2,8 bilhões este ano, 
e não há garantias 
mínimas de não con-
tingenciamento do 
Orçamento”, disse.

O deputado afir-
mou ser favorável 
à PEC 565/06, do 
Orçamento Imposi-

tivo. Executivo e o Legislativo, em sua 
opinião, agiriam com mais responsa-
bilidade se a União fosse obrigada 
a cumprir o projeto aprovado pelo 
Congresso.

“Esse tem sido o governo do 
anúncio. Assistimos à volta da infla-
ção combinada com carga tributária 
insustentável, a falta de um plano de 
desenvolvimento regional exequível e a 
desindustrialização do País. É a presi-
dente Dilma largando a governabilidade 
e antecipando o processo eleitoral do 
próximo ano”, protestou.

externa que discute uma 
atualização da legislação 
a fim de evitar situações 
semelhantes.

Segundo o parlamen-
tar, a comissão ouviu, em 
diversas audiências, enti-
dades da sociedade civil e 
especialistas. Até o dia 11 
de junho, prazo final para 
a conclusão da proposta, 
o colegiado apresentará 
um projeto de “grande 
relevância”, afirmou.

“Espero que possa-
mos aprovar essa lei ainda 
no primeiro semestre. Se 
ela já existisse, como nós 
estamos propondo, pelo 
menos parte daquela tra-
gédia não teria ocorrido.”

O deputado explicou 
que a proposta busca ob-
servar critérios estabeleci-
dos no Estatuto da Cidade. 
O projeto tem, segundo 
ele, ampla abrangência, 
incorporando boates, 

casas de espetáculo, cinemas, teatros, 
hotéis e circos, entre outros.

Pimenta disse que as normas deverão 
ser estendidas aos imóveis públicos, já 
que muitos deles não observam o que 
está estabelecido na legislação estadual 
ou municipal.

“Se o município exigir desses esta-
belecimentos o seguro para conceder o 
alvará, haverá uma fiscalização prévia 
da própria iniciativa privada, e nenhuma 
companhia vai segurar uma boate que não 
tenha condições mínimas de segurança”, 
argumentou.

Henrique Alves e Frente da Agropecuária vão
debater demarcação de terras indígenas com Temer

O presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, e integrantes da Frente 
Parlamentar da Agropecuária serão re-
cebidos hoje (15) pelo vice-presidente 
da República, Michel Temer, para dis-
cutir a demarcação de terras indígenas 
e a atuação da Fundação Nacional do 
Índio (Funai).

O encontro, que ocorrerá às 9h30, 
no Palácio do Jaburu, terá a participa-
ção do ministro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo, e do advogado-geral da 
União (AGU), Luís Adams.

Presidente em exercício da frente, 
o deputado Luiz Carlos Heinze (PP-
-RS) elogiou a iniciativa. “O presiden-
te Henrique Eduardo Alves conseguiu 
que o vice-presidente da República, a 
pedido da presidenta Dilma, capitane-
asse um processo de negociação, para 
que nós possamos pôr um fim a essa 
questão que está causando problemas 
em todo o Brasil.”

Salvaguardas - A bancada do agro-
negócio cobrará do advogado-geral o 
cumprimento da Portaria 303/12 da 
AGU, que dispõe sobre as salvaguar-
das institucionais às terras indígenas, 
conforme entendimento fixado pelo 
Supremo Tribunal Federal na petição 
relativa à reserva Raposa Serra do Sol, 
em Roraima.

“Nós insistimos na Portaria 303/12. 
A discussão que já tivemos com o mi-
nistro Adams vai continuar amanhã”, 
explicou Heinze. “Precisamos de uma 
definição dessa questão pois isso, de 
certa forma, disciplina os abusos que a 
Funai está cometendo neste momento. 
Queremos regras claras, e não o que a 
Funai está fazendo.”

Aprovação pelo Congresso - 
Heinze também defendeu a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 215/00, 
que retira o poder da Funai e do Poder 
Executivo de promover a demarcação 

Em abril, indígenas protestaram na Câmara contra PEC defendida pela bancada do agronegócio

das reservas no País.
“Nós queremos que não só o Exe-

cutivo trate do assunto da demarca-
ção das terras indígenas, mas também 

a Câmara e o Senado”, argumentou 
Heinze. “Afinal, nós somos a repre-
sentação do povo brasileiro e também 
queremos opinar”.

LUIS MACEDO / ACERVO CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Comissão vai pedir ao governo contratação 
de concursados da Polícia Rodoviária e cGu

A Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público vai cobrar do 
Ministério do Planejamento 
a contratação imediata dos 
aprovados nos concursos da 
Polícia Rodoviária Federal e 
da Controladoria Geral da 
União. O colegiado discu-
tiu ontem (14) a valorização 
das carreiras típicas de Es-
tado, a pedido do deputado 
Paulo Rubem Santiago (PDT-PE).

Essas carreiras não têm correspon-
dência no setor privado e são respon-
sáveis pelas atividades que requerem 
maior capacitação na administração 
pública. São exercidas por policias, au-
ditores fiscais da Receita Federal e do 
Trabalho, fiscais das agências regula-
doras, integrantes da Controladoria da 
União, promotores, juízes e diplomatas, 
entre outros.

Fiscalização - A comissão deve reali-
zar também audiência pública com a par-
ticipação de Pietro Mendes, funcionário 
da Agência Nacional do Petróleo (ANP) 
que autuou a empresa OGX por operar 
no campo de Tubarão, na Bacia de Cam-
pos, sem instalar válvulas de segurança. 
O fiscal da ANP teria sido afastado da 
sua função por ter feito a autuação.

O deputado Paulo Rubem Santiago 
disse que vai pedir a audiência com o fis-
cal da ANP porque, segundo ele, trata-se 

de um servidor com altíssima qualifica-
ção. “Não há nenhuma justificativa para 
ele ser penalizado, afastado ou punido 
pelo fato de ter investigado e constatado 
a falta de um determinado equipamento 
numa instalação de exploração petrolí-
fera dessa empresa. Nós não podemos 
admitir que esse tipo de prática comece 
a acontecer”, afirmou.

Segundo ele, há “influências muito 
grandes dentro das agências reguladoras, 
porque os interesses são astronômicos 
em torno dos negócios que se fazem no 
petróleo, na saúde e nas outras áreas sob 
regulação do Estado brasileiro.”

Paulo Rubem Santiago também quer 

convocar representantes da ANP para 
explicar por que foi cancelada a autuação 
feita pelo fiscal e o motivo de ele ter sido 
afastado da atividade.

Valorização - Os participantes da 
audiência defenderam a valorização dos 
servidores das carreiras típicas de Estado 
por meio da aprovação de leis orgânicas 
específicas para cada categoria, com a 
definição de atribuições, deveres e di-
reitos. Também pediram a adoção de 
medidas para garantir que a direção dos 
órgãos das carreiras de Estado seja ocu-
pada por servidores da carreira e não por 
indicações políticas. Além disso, querem 
a garantia de revisão anual dos salários e 

a regulamentação do direito de greve no 
serviço público.

O presidente do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Es-
tado, Roberto Kupski, explicou que essas  
carreiras são importantes para a popu-
lação. “ Uma segurança pública efetiva, 
uma auditoria fiscal que busque as recei-
tas públicas, um auditor do trabalho que 
controle e combata o trabalho escravo, 
um Ministério Público valorizado, uma 
polícia federal valorizada, uma magis-
tratura que consiga exercer as suas ati-
vidades é um patrimônio da sociedade, 
um patrimônio em especial da população 
que menos tem patrimônio.”

Contratação - Os participantes da 
audiência também destacaram a neces-
sidade de contratação de novos servi-
dores. Paulo Rubem Santiago explicou 
que a Lei de Responsabilidade Fiscal 
define que o limite para gastos com o 
pagamento do funcionalismo público é 
de, no máximo, 60% da receita corrente 
líquida. De acordo com o parlamentar, o 
governo federal gasta apenas 30%. 

O deputado disse que vai encami-
nhar essas e outras informações à Co-
missão Mista de Orçamento para que 
garanta recursos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orçamentária 
Anual para a contratação dos servidores 
aprovados em concursos, e para o reajus-
te das carreiras típicas de Estado.

A contratação de concursados foi um dos assuntos abordados 
pela comissão, a pedido de Paulo Rubem Santiago (no detalhe)

A Comissão Mista 
de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fis-
calização escolheu 
ontem o deputado Da-
nilo Forte (PMDB-CE) 
relator-geral da Lei de 
Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) de 2014.

Danilo Forte de-
fendeu o debate na 
elaboração da LDO e a 
adoção do Orçamento 
impositivo, que tornaria 
obrigatória a execução 
das emendas parlamentares, que são 
recursos indicados pelos deputados 
e senadores para atender obras e 
projetos nos municípios. “É um ga-
nho que nós precisamos alcançar. 
Não podemos viver sob a tutela e a 
chantagem que expõe, muitas vezes, 
a Casa ao ridículo”, ponderou.

Pelo critério de proporcionalidade, 

Deputado Danilo Forte é 
o relator-geral da Ldo 2014

a relatoria deveria 
pertencer ao PT. En-
tretanto, o partido fez 
um acordo e cedeu a 
vaga ao PMDB, que 
indicou Danilo Forte 
para ocupar o cargo.

“Com isso [a indi-
cação do relator-geral], 
nós definitivamente 
começamos os traba-
lhos dessa comissão”, 
disse o presidente do 
colegiado, senador Lo-
bão Filho (PMDB-MA).

Parlamentares presentes à reunião 
apoiaram a escolha do nome, com a 
exceção do deputado José Rocha (PR-
-BA), único a fazer registro contrário 
à indicação.

De acordo com a Constituição, 
o projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias precisa ser votado até o 
dia 17 de julho.

Prefeitos querem obras 
na Br 429 para melhorar 

infraestrutura em Rondônia
Rodrigo Bittar

Representantes da Comissão de 
Viação e Transporte, do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte (Dnit) e de municípios de 
Rondônia reuniram-se ontem para de-
bater as obras de pavimentação da BR 
429, que liga seis cidades de Rondônia 
à fronteira com a Bolívia.

A rodovia cruza os municípios de 
Presidente Médici, Alvorada do Oeste, 
São Miguel do Guaporé, Seringueiras, 
São Francisco do Guaporé e Costa 
Marques, e suas obras estão na fase 
de revisão de projeto, quando é pos-
sível fazer adaptações para atender a 
demandas locais. 

Segundo a deputada Marinha 
Raupp (PMDB-RO), que representou 

a comissão na reunião, as principais 
demandas das prefeituras estão rela-
cionadas ao acesso à rodovia e a obras 
de infraestrutura nos trechos que cru-
zam os municípios. “É uma região iso-
lada, estamos tentando desenvolver 
a lógica de levar infraestrutura com 
desenvolvimento social, com atração 
do setor produtivo, especialmente do 
agronegócio e do turismo”, destacou 
a deputada.

Uma nova reunião será realizada 
hoje (15) para que o Dnit apresente 
um cronograma adequado às reivindi-
cações. A obra de pavimentação da BR 
429 está incluída no Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC), tem 
aproximadamente 344 quilômetros de 
extensão e custo avaliado em R$ 500 
milhões (dados de dezembro de 2012).

ECONOMIA

NILSON BASTIAN / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Ensino da cultura afro-brasileira ainda 
enfrenta desafios, dizem especialistas

Noéli Nobre

Passados dez anos da sanção da Lei 
10.639/03, que obriga escolas públicas e 
particulares a ensinar história e cultura 
afro-brasileira, o Brasil ainda enfrenta 
uma série de desafios para vencer o ra-
cismo dentro das instituições de ensino. 
Profissionais das áreas de educação e 
de promoção da igualdade racial ava-
liaram ontem (14) a implementação da 
lei, em audiência pública na Comissão 
de Educação.

De uma forma geral, segundo os de-
batedores, a situação hoje é de aplicação 
pontual da lei por professores e escolas, e 
de falhas na formação de docentes. “As 
escolas ainda trabalham a questão racial 
apenas em 13 de maio (data da abolição 
da escravatura, em 1888) ou em 20 de 
novembro (Dia da Consciência Negra), 
mas isso tem que fazer parte do cotidia-
no. Um professor não pode fazer carinho 
apenas no cabelo liso, mas também no 
cabelo crespo”, afirmou a coordenadora 
de Educação em Diversidade da Secre-
taria de Educação do Distrito Federal, 
Ana José Marques. 

Formação universitária - Outro 
problema apontado foram as dificul-
dades na formação de professores. Os 
cursos superiores que formam os docen-
tes muitas vezes não incluem na grade 

curricular a temática da história e da 
cultura afro-brasileira, restando às se-
cretarias de Educação promover cursos 
de formação continuada aos professores. 
“Enquanto fazemos formação continu-
ada, os novos profissionais continuam 
sem formação”, reclamou o advogado e 
professor da rede de educação básica do 
Paraná Celso José dos Santos.

Avanços – Já a secretária de Edu-
cação Continuada, Alfabetização, Di-
versidade e Inclusão do Ministério da 
Educação, Macaé Maria Evaristo dos 
Santos, apontou a mesma formação 
como um avanço. “Antes da lei nem 
sequer se pensava sobre o assunto”, 
disse. Ela destacou que, neste ano, 13,7 
mil professores participam de especia-
lização nas relações étnico-raciais. O 
MEC,  lembrou Macaé, vem dando 
apoio a estados e municípios para que 
construam uma agenda de combate ao 
racismo, que ainda se reflete, por exem-
plo, na taxa de analfabetismo absoluto 
entre pessoas com mais de 15 anos de 
idade. Entre os brancos, essa taxa é de 
7,1%. Entre os negros, o mesmo índice 
sobe para 16,9%.

Macaé dos Santos ressaltou também 
a produção de material didático. Crian-
ças e famílias negras, disse, já são repre-
sentadas na literatura infantil. “Há dez 
anos, só se encontravam personagens 

Debatedores apontaram falta de formação de professores como um dos problemas de aplicação da lei

fantasiosos, caricatos, como o Saci-Pe-
rerê ou o Negrinho do Pastoreio.”

Experiências -  Estudo de 2009 do 
Ministério da Educação mostra que o 
baixo nível de institucionalização da lei 
se deve à inexistência de ações progra-
máticas, sendo que algumas práticas iso-
ladas em escolas ganharam legitimidade 
com a lei. Os campos disciplinares com 
maior aplicação da regra são história, 
artes e literatura. “Foi recomendado que 
especialmente essas áreas abordassem o 
assunto, mas virou a regra”, observou a 
conselheira do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) Rita Potyguara.

Foi consenso entre os participantes 
da audiência que as experiências de su-
cesso devem ser aproveitadas e divulga-

das. A secretária de Educação da Para-
íba, Márcia Lucena, ressaltou que cabe 
aos secretários da área institucionalizar 
as ações surgidas dentro da escola. “Na 
Paraíba, por exemplo, pegamos o traba-
lho de uma escola quilombola e repro-
duzimos a experiência em outras escolas 
da mesma região, porque essa realidade 
pertence a todos os estudantes.” 

A deputada Iara Bernardi (PT-SP), 
que sugeriu o debate, comprometeu-se a 
trabalhar em conjunto com o Ministério 
da Educação a fim de divulgar as boas 
experiências. “Vamos ter publicações 
conjuntas, inclusive das boas práticas, 
daquilo que foi feito de bom que possa 
incentivar outras experiências em ou-
tras escolas”, completou.

Câmara divulga discursos sobre temas raciais, como a Lei Áurea
Em comemoração aos 125 anos 

da Lei Áurea (13 de maio de 1888), o 
Departamento de Taquigrafia, Revisão 
e Redação (Detaq) da Câmara lançou 
nesta semana a coletânea de discursos 
que registra os principais momentos do 
Parlamento brasileiro na discussão da 
questão racial.

O primeiro registro trata do conceito 
de cidadania e da condição do negro 
no Brasil. Na sessão de 23 de setembro 
de 1823, o parlamentar Antônio Ferrei-
ra França defendeu a necessidade de 
divisão entre os nascidos no País e os 
cidadãos brasileiros. “Nós não podemos 
deixar de fazer esta diferença ou a divisão 
de brasileiros e cidadãos brasileiros. Se-
gundo a qualidade de nossa população, 
os filhos dos negros, crioulos cativos, 
são nascidos no território do Brasil, mas, 
todavia, não são cidadãos brasileiros.”

Tráfico - Em 1850, a Lei Euzébio 
de Queiroz proibiu o tráfico negreiro. A 
coletânea traz o histórico da tramitação 
da lei. O autor, em discurso feito em 
16 de julho de 1852, disse: “Sejamos  
francos: o tráfico no Brasil prendia-se a 
interesses, ou a presumidos interesses 
dos agricultores; e em um País em que a 
agricultura tem tamanha força, era natural 
que a opinião pública se manifestasse em 
favor do tráfico, a opinião pública que ta-

manha influên-
cia tem, não só 
nos governos 
representati-
vos, como até 
nas próprias 
monarquias ab-
solutas.” 

Abolição - 
O ano de 1888 
ficou marcado 
pela Abolição 
da Escravatura. 
No Congresso, 
o então ministro 
da Agricultura, 
Rodrigo Silva, 
leu o projeto de lei, do Governo Imperial, 
relativo ao fim do trabalho escravo. O 
povo, que se aglomerou diante do edifício 
da Câmara Baixa, no Rio de Janeiro, 
começou a invadir as galerias.

Joaquim Nabuco, um dos mais dinâmi-
cos líderes abolicionistas, pediu à direção 
da Casa tolerância para o que se estava 
assistindo, acentuando que não conhe-
cia exemplo de “fato tão extraordinário”. 
Dois dias depois, a Câmara aprovou a 
proposição, que seguiu imediatamente 
para o Senado do Império.

Entre 1890 e 1891, houve a chamada 
“queima dos arquivos da escravidão”. 

Sobre ela se 
manifestaram 
Francisco Ba-
daró e Lamo-
nier Godofredo. 
Em defesa dos 
interesses his-
tóricos, ambos 
protestaram. “A 
vergonha nun-
ca há de deixar 
de existir; não é 
a cremação que 
a fará desapa-
recer”, afirmou 
Lamonier Go-
dofredo.

Crimes raciais - Nos anos 1950/1970, 
a discussão sobre a criminalização do 
racismo dominou o Parlamento. O depu-
tado Affonso Arinos, autor da lei relativo 
ao tema, que leva o seu nome, disse em 
1950: “As disposições da Constituição e 
os preceitos dos acordos internacionais 
de que participamos, referentes ao as-
sunto, ficarão como simples declarações 
platônicas se a lei ordinária não lhe der 
força de regra obrigatória de direito.”

Durante a Constituinte de 1987/1988, 
destacou-se a discussão sobre os direitos 
das minorias. A deputada Benedita da 
Silva (PT-RJ), então constituinte, afir-

mou: “Sabemos que não basta escrever 
na Constituição esse direito do índio, 
o direito do negro. Entendemos que é 
preciso haver outro processo juntamente 
com o das leis, que vai fazer com que o 
debate seja permanente na sociedade 
com relação à situação tanto do índio 
quanto do negro.” 

Cotas - Entre os anos 2000/2013, a 
grande discussão foi referente ao Esta-
tuto da Igualdade Racial e ao Sistema 
de Cotas Raciais. Sobre o último tema, 
o discurso registrado é do deputado Miro 
Teixeira (PDT-RJ), que em novembro 
de 2006 defendeu o sistema de cotas. 
“Defendo a cota, porque defendo a 
diversidade. A universidade tem de pro-
duzir pensamento para esse conjunto da 
população. Se não houver a diversidade 
na universidade, o pensamento, a função 
crítica da universidade não estará voltada 
para a população, por maior que seja a 
boa vontade, a preocupação daqueles 
que lá estão. A universidade não pode 
ser um ambiente de acesso exclusivo 
às elites.”

Para conhecer toda a coletânea de 
textos sobre o tema, basta acessar, no 
portal da Câmara, o Banco de Discursos 
da Taquigrafia: http://www2.camara.leg.
br/atividade-legislativa/plenario/discursos/
escrevendohistoria.

O povo se aglomerou diante do edifício da  
Câmara Baixa, no Rio, em favor da Abolição
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