
 CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO 
 

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES 
 

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL 
 

Versão para registro histórico 
 

Não passível de alteração 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO 

EVENTO: Reunião Ordinária REUNIÃO Nº: 0754/18 DATA: 11/07/2018 

LOCAL: Plenário 12 
das Comissões 

INÍCIO: 16h53min TÉRMINO: 17h08min PÁGINAS: 6 

 
DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO 

 

 
 

SUMÁRIO 
 

Discussão e votação do parecer do Relator. 
 

OBSERVAÇÕES 
 

 

 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 7180/14 - Escola sem Partido 
 Número: 0754/18  11/07/2018 
 
 

 1 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Boa tarde a todos. 

 Nós estamos aguardando o fim da Ordem do Dia no plenário. Na sequência, 

daremos início aos nossos trabalhos. Nós já temos quórum regimental. 

 Eu já fiz este alerta anteriormente e vou fazer de novo. Nós temos duas 

opções: permanecer neste plenário, fazendo aqui todos os encaminhamentos e 

enfrentamentos, ou ir para outro auditório — neste caso, apenas os Parlamentares. 

Estou ponderando isso no sentido de todos nós ficarmos aqui. Vocês vieram 

acompanhar e prestigiar os trabalhos da Comissão. Há quem seja a favor e há quem 

seja contra, e isso faz parte do processo democrático. O apelo que estou reiterando 

tem relação com comportamento. Todos têm as suas posições, que devem ser 

respeitadas. Então, estamos fazendo este apelo para que haja respeito no ato de se 

manifestar. Não se excedam, não se agridam, não se provoquem. Assim, vamos 

conseguir trabalhar com tranquilidade. Já dei autorização à Polícia Legislativa para 

que identifique e retire do recinto o responsável por qualquer situação de excesso. O 

nosso apelo é para que todos, independentemente do objetivo por que estão aqui, 

façam a sua manifestação silenciosamente, sem qualquer tipo de provocação, sem 

atrapalhar o trabalho e o pronunciamento dos Parlamentares. Dessa maneira, 

poderemos tocar os nossos trabalhos sem que tenhamos que sair daqui. Se 

sairmos, apenas os Deputados permanecerão na outra sala e não haverá 

possibilidade de abrir espaço aos nossos convidados. Então, estou apelando ao 

bom senso de todos. (Palmas.) 

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Inclusive ao bom senso dos 

Parlamentares. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - De todos. 

 O SR. DEPUTADO GLAUBER BRAGA - Sr. Presidente, faço um apelo 

também ao bom senso de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO - Sr. Presidente, toque a 

sessão. Fazer apelo, apelo, apelo... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - A sessão ainda não foi 

iniciada. 

 O SR. DEPUTADO GLAUBER BRAGA - A sessão não foi iniciada, não há 

Ordem do Dia. Nós estamos falando informalmente. 
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 Sr. Presidente, no plenário, está acontecendo a Ordem do Dia. Quando ela se 

encerrar, V.Exa. mesmo já me informou que vai haver uma paralisação para a 

votação da Comissão Mista de Orçamento, que é uma Comissão importante. E é 

muito relevante que nós possamos fazer o acompanhamento das suas votações. 

Encerrando a Comissão Mista de Orçamento, provavelmente vai haver a retomada 

da Ordem do Dia no plenário da Câmara. 

 O apelo que eu queria fazer é para que V.Exa. efetivamente interrompa e 

cancele a audiência do dia de hoje, a fim de que possamos retomar os trabalhos 

num momento em que não haja votação nem na Comissão de Orçamento nem no 

Plenário da Câmara dos Deputados. 

 Eu recebi a informação de que se coloca, no Plenário da Câmara dos 

Deputados, o tema do cadastro positivo. Nós gostaríamos de participar também 

dessa discussão, mas isso se torna impossível diante da possibilidade de 

imediatamente termos que nos deslocar para iniciarmos o trabalho na Comissão de 

Orçamento. Eu, por exemplo, gostaria muito de acompanhar o trabalho da Comissão 

de Orçamento. Isso vai se tornar impossível. Reflito com V.Exa. se não há a 

possibilidade concreta de encerrar os trabalhos desta Comissão no dia de hoje e 

retomá-los numa futura agenda que V.Exa. venha a remarcar. Eu entendo que, na 

semana que vem, ainda há trabalho na Câmara. Peço a V.Exa. que encerre a 

reunião e que essa matéria não seja deliberada no dia de hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO ÉDER MAURO - Peço a palavra pela ordem, 

Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Na verdade, o que 

estamos fazendo aqui são manifestações informais, porque não iniciamos os 

trabalhos efetivamente. Mas eu ouço V.Exa., Deputado Delegado Éder Mauro. 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO ÉDER MAURO - Eu só quero dizer que, 

encerrada ou paralisada, por qualquer motivo, a Ordem do Dia no plenário, a 

Comissão pode funcionar tranquilamente. Todos os que vieram para cá a fim de 

decidir o melhor para o País não podem ficar à mercê de uma suspensão ou de um 

cancelamento da reunião da Comissão, seja por que entendimento for, por causa de 

um compromisso particular do Deputado! Isso não se pode entender. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço V.Exa. Eu 

apenas... 

 O SR. DEPUTADO GLAUBER BRAGA - O Deputado tem dificuldade de 

entendimento. Ele não compreendeu o que eu falei sobre compromissos públicos. 

Mas também não posso tirar leite de pedra. Não posso querer entendimento de 

quem não o tem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Eu peço aos 

Parlamentares... Esse é um tema que desperta paixões, de lado a lado. Nós 

conhecemos as posições de cada um aqui. É obvio que esta Presidência, como 

sempre — todos os que estão aqui já conhecem a nossa linha de atuação —, 

garantirá o exercício regular do mandato de todos.  

 A ponderação que o Deputado Glauber me faz é respeitosa.  

 Deputado Glauber, lamento não poder acatar o pedido de V.Exa. Nós vamos 

iniciar os nossos trabalhos. Há aqui um conjunto de requerimentos. Nós vamos 

avaliar quais deles são regimentais, deliberar e tentar vencer a obstrução. Uma clara 

obstrução já foi desenhada para os trabalhos desta Comissão. Não sendo possível 

superar essa obstrução, poderemos até cancelar a reunião, caso tenha início a 

sessão do Congresso Nacional. Mas, enquanto estiver acontecendo apenas a 

reunião da CMO, nós vamos tocar os nossos trabalhos na Comissão regularmente. 

 Há críticas de lado a lado. Há aqueles que criticam o fato de ser esta 

Comissão a mais longeva. Há aqueles que criticam porque querem fazê-la andar.  

 Na condição de Presidente, eu tenho que garantir o devido processo 

legislativo. Se nós pudermos avançar hoje, pelo menos com a leitura do parecer do 

Relator às emendas que foram apresentadas... E, aí, cabe aos Parlamentares que 

estão aqui, se assim desejarem — faço um esclarecimento, para que todos 

entendam —, apresentar pedido de vista. O pedido de vista é regimental. Nós 

poderemos votar a matéria no mês de agosto. Ela só será votada hoje se... 

 O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - A partir de que momento se pode pedir 

vista? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - A partir do momento em 

que o Relator fizer a leitura do seu parecer sobre as emendas já poderá haver 

pedido de vista. Mas isso só acontecerá depois de aberta a Ordem do Dia. Neste 
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momento, não podemos deliberar nada, porque a Ordem do Dia ainda está em curso 

no plenário. 

 O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE - Presidente, na pauta está a leitura do 

parecer do Relator às emendas ou estão os requerimentos? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Ainda não há 

requerimento na pauta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE - Na pauta, só está a leitura? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Na pauta, está a leitura do 

parecer do Relator.  

 O SR. DEPUTADO GLAUBER BRAGA - Mas já há requerimento sobre a 

mesa, Presidente.  

 A SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL - Presidente... 

 O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE - Seria bom que primeiro se fizesse a 

leitura do relatório. Depois, se houver requerimentos, nós os votamos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Os requerimentos são... 

 O SR. DEPUTADO PAULO FREIRE - Nós teremos sessão do Congresso 

hoje? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Teremos. 

 O SR. DEPUTADO GLAUBER BRAGA - Os requerimentos são... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Os requerimentos são 

apresentados à Mesa. Então, aqueles que tiverem... Eu vou seguir absolutamente o 

Regimento. O que for regimental nós vamos acatar. 

 O SR. DEPUTADO GLAUBER BRAGA - Os requerimentos já foram 

apresentados. Só que, é claro, se não for aberta a Ordem dos Dias, não vão ser 

votados. Mas há requerimentos obstrutivos que necessariamente têm que ser 

avaliados e analisados antes da leitura do relatório. 

 V.Exa. pode dizer ao Plenário quantos requerimentos já chegaram, mesmo 

que ainda não formalmente, porque não foi aberta a Ordem do Dia? De quantos 

requerimentos nós estamos tratando? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Nove requerimentos foram 

apresentados e — vou repetir para tranquilizar o Plenário — nós deliberaremos 
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sobre todos os que obedecerem estritamente ao Regimento. Aqueles que forem 

antirregimentais terão o encaminhamento desta Presidência à luz do Regimento. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Sr. Presidente, V.Exa. me permite? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Pois não, Deputada Erika. 

Já falei isso antes, mas, só para deixar claro, registro que os trabalhos ainda não 

foram iniciados. Estão sendo feitas consultas informais. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Eu sei. 

 Presidente, na minha concepção, os requerimentos apresentados têm que ser 

apreciados por este Plenário. Então, não têm que passar por um poder de filtro ou 

um poder discricionário. Os requerimentos apresentados que estão sobre a mesa 

têm que ser discutidos e deliberados. 

 Eu penso que estamos vivenciando um processo extremamente simbólico dos 

tempos de ruptura democrática no Brasil, que se expressa, em grande medida, na 

negação do outro, na lógica fascista, na tentativa de transformar a educação em um 

processo de construção de um pensamento único. O peso da democracia controla e 

contém o nível de agressividade contra a liberdade do pensamento, a construção da 

consciência crítica e a nossa formação como seres humanos. 

 Obviamente, quando há uma ruptura democrática, isso vem com muita força. 

Esse projeto significa, de certa forma, a negação do outro e a destruição da 

educação como instrumento de diálogo de saberes. Mas nós não podemos ver se 

repetir nesta Comissão essa concepção de negação do outro que é diferente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Deputada Erika... 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Penso eu que V.Exa. não pode filtrar, 

ao arrepio do Regimento, qualquer requerimento que venha a ser apresentado. A 

V.Exa. cabe, como Presidente desta Comissão, discutir e deliberar sobre os 

requerimentos em curso. 

 E, obviamente, V.Exa. sabe que nós iremos resistir, como resistem as 

mulheres, como resistem os jovens, como resistem os que acreditam na democracia 

e na cidadania, a essa violência contra a educação pública e a educação em geral 

do Brasil. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rogério) - Agradeço a V.Exa.  
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 Advirto que essa fase preliminar é apenas informal e acho que não cabe 

antecipar a discussão de mérito da matéria. 

 V.Exa. pode ter certeza de que seguirei à risca o que diz o Regimento, sem 

acrescer nem diminuir. O meu papel é conduzir os trabalhos à luz do Regimento. E 

V.Exa., por conhecer o Regimento, certamente invocará o seu cumprimento e não 

negará a esta Presidência o reconhecimento do que é antirregimental, se por acaso 

eu anunciar uma matéria que o seja, sob pena de praticar de modo diverso o 

comportamento nesta Comissão. Acho que não será o caso. Há aqui requerimentos 

absolutamente regimentais. É papel de quem obstrui usar de todos os meios para 

isso. E é papel da Presidência fazer o filtro à luz do Regimento, não é, Deputado 

Edmilson? V.Exa. é professor e conhece bem isso. 

 Certamente, todos nós teremos bom senso para avançar dentro daquilo que é 

possível. Vamos chegar a um bom termo ao final dos trabalhos desta Comissão, se 

não hoje, na volta dos trabalhos, após o recesso Parlamentar. 

 Mas não vamos encerrar a reunião hoje por falta de esforço. Vamos tentar 

fazer o que for possível dentro do tempo que nos resta. 


