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I - ABERTURA DA SESSÃO 

(Às 10 horas e 24 minutos) 

 A SRA. PRESIDENTA (Tia Eron) - Declaro aberta a sessão. 

 Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos 

trabalhos. 

 

II - LEITURA DA ATA 

 A SRA. PRESIDENTA (Tia Eron) - Fica dispensada a leitura da ata da sessão 

anterior. 

 

III - EXPEDIENTE 

(Não há expediente a ser lido) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Tia Eron) - Passa-se à 

 

IV - COMISSÃO GERAL 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Está presente a Exma. Sra. 

Ministra Nilma Lino Gomes. Temos a honra e a grata satisfação de recebê-la nesta 

Casa, não apenas pelo dia de ontem, o 13 de Maio — considerando-o uma 

legislação inacabada —, mas, sobretudo, para que S.Exa. faça a apresentação das 

ações referentes à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da 

Presidência da República — SEPPIR, como bem conhecemos, e também preste os 

devidos esclarecimentos relativos a essa Pasta. 

 Antes, contudo, quero esclarecer o rito desta Comissão Geral, proposta pelo 

então Presidente, o nobre Deputado Eduardo Cunha.  

Primeiramente, falará a nossa queridíssima Ministra Nilma Lino, pelo tempo 

de 40 minutos. Em seguida, falarão os Líderes de partido, pelo tempo de 5 minutos.  

Esclareço ainda que os demais Parlamentares falarão a seguir, pelo tempo de 

3 minutos, e que poderão fazer a sua inscrição pela ordem. 

 Sobre a mesa encontra-se discurso do Exmo. Sr. Presidente da Casa, 

Deputado Eduardo Cunha, que eu faço questão de ler, por este momento tão 

importante, quando queremos criar uma consciência acerca da questão racial para a 

população negra brasileira.  

Diz S.Exa.: 

“Senhoras e Senhores, iniciamos esta série de Comissões Gerais no dia 5 de 

março, e desde então os resultados têm atendido plenamente aos objetivos visados 
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pelas Lideranças, que as requereram, e pelos demais Deputados, que as aprovaram 

em plenário.  

A cada manhã de quinta-feira, um Ministro aqui comparece para debater com 

a Câmara as atividades de sua Pasta, expondo planos ou chamando a atenção para 

possíveis dificuldades no cumprimento das metas. Além disso, pode ouvir análises, 

opiniões e críticas dos Parlamentares, num diálogo franco e proveitoso, que 

promove a integração e a harmonia entre o Legislativo e o Executivo. 

Na sequência desses debates, a convidada de hoje é a Ministra Nilma Lino 

Gomes, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência 

da República — SEPPIR, a quem agradeço a presença e a disposição de esclarecer 

eventuais dúvidas e trocar ideias conosco.  

O combate à discriminação racial e a promoção da igualdade merecem 

atenção permanente. Sendo assim, ao longo do tempo têm recebido do Congresso 

Nacional tratamento legislativo, seja para assegurar direitos, seja para tipificar 

crimes e estabelecer punições.  

À pioneira Lei Afonso Arinos, de 1951, seguiu-se a chamada Lei Caó, de 

1985. Após a Constituição de 1988 ter incluído entre os princípios fundamentais da 

República o repúdio ao racismo, a Lei n° 7.716, de 1989, definiu os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor. Entre outros textos legais que tratam 

do tema, destaca- se o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010, que é 

referência para o trabalho da SEPPIR. Mais recentemente, foi aprovada a Lei n° 

12.966, de 24 de abril de 2014, que inclui na Lei da Ação Civil Pública a proteção à 

honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.  

Permanecemos, portanto, atentos a este tema, e por isso recebemos com 

satisfação a Ministra Nilma Lino Gomes. 

Muito obrigado.” (Palmas.) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Faço questão de conceder a 

palavra à Sra. Ministra Nilma Lino Gomes.  

 Ministra, V.Exa. tem, portanto, a tribuna à disposição, a da sua esquerda ou a 

da sua direita, pelo tempo de 40 minutos. (Palmas.) 

 A SRA. MINISTRA NILMA LINO GOMES - Bom dia a todas e a todos! É um 

grande prazer estar aqui neste momento representando a nossa equipe da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República, a nossa SEPPIR. 

 Eu gostaria de agradecer a oportunidade de a SEPPIR participar e poder 

expor para esta Casa os trabalhos que nós temos feito e também, como o próprio 

discurso do Presidente dizia, a participação desta Casa nas políticas de promoção 

da igualdade racial.  

 Eu quero agradecer à Deputada Tia Eron, que fez a abertura e me 

acompanha nesta Mesa, e, em nome de S.Exa., também saudar todos os 

Parlamentares negros e todas as Parlamentares negras desta Casa. E a nossa 

expectativa é de que esse número cresça ainda mais para que também no nosso 

Parlamento tenhamos a nossa diversidade étnico-racial representada, discutindo e 

trazendo novas ideias, porque esse é o sentido de um país democrático e tão 

diverso como é o Brasil.  

 Eu quero começar, então, destacando o seguinte: para falar sobre as políticas 

de promoção da igualdade racial não é suficiente chegar aqui e apresentar a pasta 

da SEPPIR, com as suas ações, com seus avanços e com os desafios. É importante 

entender que a SEPPIR não existe somente por ela mesma; a SEPPIR existe 

porque faz parte de um processo de luta. Nós podemos dizer que a existência dessa 
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Secretaria, que tem status de Ministério e é referência no Brasil e no mundo por ser 

o Brasil o único país que tem, na estrutura de seu Governo Federal, um Ministério 

com essa finalidade, com esses objetivos, ultrapassa o próprio animus de sua 

criação, porque ela tem a ver com uma história de luta, com o processo histórico, 

político e social da população negra em prol da superação do racismo e da 

construção de uma sociedade mais democrática. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Então, eu tenho e devo começar a falar sobre a SEPPIR, lembrando o 

protagonismo da população negra no Brasil ao longo da nossa história, seja aquela 

população organizada na forma dos movimentos sociais e do movimento negro que 

hoje nós temos, seja na forma de organizações negras muito antes mesmo do 

século 20, que é de onde eu parto com este eslaide. 

 São as histórias de luta dos quilombos, as histórias de revolta, as histórias de 

luta por libertação, que, por muitas vezes, na nossa história oficial, durante um bom 

tempo, eram contadas sem essa participação ativa da população negra. 

 Juntamente com o movimento abolicionista, ontem nós comemoramos o 13 

de Maio, nós rememoramos o 13 de Maio, que foi ressignificado pelo movimento 

negro como um dia de denúncia ao racismo, à discriminação racial. Não é somente 

uma comemoração, mas é um dia para nós refletirmos o quanto já caminhamos no 

Brasil no sentido de garantir direitos para toda a população, especialmente para a 

população negra. 

 Nós temos, então, desde que o primeiro africano escravizado pisa no nosso 

País, aquilo em que se constituiu o nosso País, depois: uma história de luta e 

resistência. E eu começo, a partir do século 20, com a tentativa de desconstruir 
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estereótipos que ainda existem na nossa sociedade sobre a própria participação da 

população negra na construção da nossa sociedade, da nossa democracia hoje. 

 Eu mostro para as senhoras e os senhores o que eu estou chamando de 

“visão do negro sobre si mesmo e sobre a realidade racial e social”, que é a 

chamada “imprensa alternativa paulista”. Juntamente com ela, nós tivemos outras 

imprensas também alternativas espalhadas pelo Brasil, que são fonte, inclusive, de 

pesquisa histórica — vocês têm muito desses jornais hoje no Arquivo Público de São 

Paulo. E essa imprensa negra paulista é só um exemplo de como nós, negros e 

negras, produzimos historicamente conhecimento sobre nós mesmos, conhecimento 

sobre a nossa realidade. Trata-se de desconstruir estereótipos de que negros e 

negras não tinham uma produção sobre si mesmos, uma produção sobre a sua 

realidade.  

 Eu trago para vocês também a Frente Negra Brasileira, que, como o nome já 

diz, era uma Frente que agrupava diferentes segmentos, ideologias, estando ligada 

sempre à ideia de integração do negro na sociedade. A Frente Negra foi de 1931 a 

1937; e ela se tornou, inclusive, um partido político. Mas — vejam aí a data de 1937 

—, com o Estado Novo, com a dissolução dos partidos políticos, também o Partido 

da Frente foi dissolvido.  

A Frente Negra publicava jornais, fazia eventos e mantinha uma integração 

não só com a comunidade negra, mas também com a comunidade branca em São 

Paulo e nos diferentes lugares do Brasil, por onde a Frente se alastrou.  

 Ali, no cantinho à esquerda, eu quero destacar a Escola da Frente Negrina, 

uma experiência significativa no Brasil. Até hoje eu conheço pelo menos duas 

dissertações que abordam essa história da Escola da Frente Negrina, mostrando 
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que a educação sempre foi um foco de atuação das organizações negras brasileiras. 

E essa Escola da Frente da Negrina agrupava não somente estudantes negros, mas 

também estudantes brancos, estudantes descendentes de japoneses, mostrando 

que a luta pela superação do racismo sempre foi democrática, nunca exclusivista. 

Quando nós, negros e negras, lutamos pela superação do racismo, nós lutamos pela 

construção da democracia para todos na sociedade, e não somente para os do 

nosso grupo. 

 Quero também chamar à experiência o Teatro Experimental do Negro. Ali nós 

temos o Abdias do Nascimento, que já ocupou, inclusive, espaço aqui nesta Casa, 

um líder, um lutador pelas causas ligadas à questão racial e às causas sociais no 

Brasil.  

O Teatro Experimental do Negro tem uma importância fundamental no nosso 

País e também fora dele. Tem sido fonte de muitas pesquisas e de muitos estudos, 

porque trouxe a imagem, a corporeidade negra para o cenário da dramaturgia, para 

o cenário da arte. 

 Se hoje há ainda luta pela incorporação de negros e negras nas telenovelas, 

no mundo midiático e nas artes, imaginem naquela época, de 1944 a 1968. É 

importante destacar aí o período de 1944 a 1948, porque nós temos uma trajetória 

do TEN que coincide com a do próprio período da ditadura militar, que coincide com 

o próprio período do AI-5. Isso desconstrói também outra ideia, a de que a 

população negra organizada não participou das lutas de redemocratização do Brasil. 

Estávamos participando, sim, naquele momento. E o Teatro Experimental do Negro 

tem expoentes que saíram dele. Além de Abdias do Nascimento, Ruth de Souza e 
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Milton Gonçalves são alguns dos artistas negros e negras que estão na ativa, no 

Brasil, e que sempre trouxeram uma pauta da questão racial. 

 Nesse histórico rápido que estou construindo aqui para mostrar a vocês onde 

surge o nosso Ministério, eu trago um pouco da produção do Movimento Negro, dos 

anos 1980 até agora, no século 21. São produções da militância, são produções de 

conhecimento, que, muitas vezes, são desconhecidas da população brasileira, de 

um grupo grande da nossa população, e que, muitas vezes, são desconhecidas 

inclusive das nossas academias, das nossas universidades. 

 Como professora, e professora de Universidade Federal, muitas vezes 

trabalhamos com nossos estudantes nas áreas de ciências sociais, nas áreas de 

humanidades, de modo geral. Pouquíssimas pessoas sabem da própria produção 

que o Movimento Negro faz sobre a realidade racial e social brasileira. É uma 

produção que ainda hoje vigora e é extremamente frutífera. 

 Então, este histórico — muito rápido, porque, se eu fosse falar a fundo aqui 

tomaria todo o dia; mas contando para vocês, porque peguei alguns recortes — 

mostra um processo de luta da população negra organizada no nosso País, do 

movimento social negro, aliado com outros movimentos sociais que também são 

partícipes da luta antirracista, que culmina com a nossa atuação na Assembleia 

Constituinte e na nossa Constituição Federal. 

 Então, nós temos hoje na nossa Constituição Federal, no art. 5º, o inciso XLII, 

que constitui o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Isso é um avanço 

para a nossa sociedade. Se nós pegarmos desde as leis que foram paulatinamente 

contribuindo para a abolição da escravidão até chegar à Lei Áurea e às demais 

legislações que depois o Brasil foi construindo na sua luta por democracia, chegar à 
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nossa Constituição de 1988 com este reconhecimento é, de fato, um processo muito 

significativo de luta. 

 E nós temos também o art. 68 da Constituição, que é extremamente 

importante para a sociedade brasileira como um todo, principalmente para as 

comunidades quilombolas. É um artigo que reconhece aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. 

 De lá para cá, uma série de ações e de garantias de direitos para a 

comunidade quilombola vêm sendo desenvolvidas. E essa é uma atuação da 

SEPPIR. 

 Nós temos um marco muito importante no Brasil. Vários aqui nesta sala que 

compõem a nossa equipe da SEPPIR — inclusive eu — estavam nesse momento, e 

não há como nós não nos emocionarmos quando lembramos da Marcha Zumbi dos 

Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e pela Vida. Quero destacar o nome 

dessa marcha, a Marcha Zumbi dos Palmares, que nós construímos na nossa luta 

social. Zumbi surge como uma liderança do Brasil, e não só da população negra. 

Zumbi dos Palmares é hoje considerado um líder do Brasil — não é isso? —, da 

nossa luta por liberdade, contra o racismo, pela cidadania e a vida. 

 Eu gosto muito de destacar porque lamentavelmente, Sra. Presidente, 

Deputada Tia Eron, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, muitas vezes, 

quando nós apresentamos a pauta da luta pela superação do racismo, algumas 

pessoas pensam que é uma luta só para nós. Porque desde quando essa luta 

começa, nós, negras e negros, temos destacado a cidadania, a preservação da vida, 

de todas e de todos, com o olhar voltado para as condições de desigualdade que 
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incidem sobre a população negra. Essa tem sido a tônica da luta do Movimento 

Negro brasileiro. 

 A Marcha foi realizada em 20 de novembro de 1995, ato que marcou os 300 

anos do assassinato de Zumbi. Nesse dia, foi entregue ao então Presidente da 

República, Sr. Fernando Henrique Cardoso, um documento, em que havia uma série 

de reivindicações do Movimento Negro e dos demais movimentos sociais que 

participaram juntamente conosco daquela marcha. Ou seja, não foi só o Movimento 

Negro; foram todos aqueles aliados da luta antirracista. E, nesse documento, nós já 

pedíamos, já considerávamos, além da denúncia ao racismo, a necessidade de 

políticas públicas de superação desse racismo; de políticas públicas específicas. E 

elas vieram a ser o quê? Políticas de ações afirmativas com as quais nós hoje 

convivemos na sociedade. 

 Então, nesse processo histórico, nós chegamos hoje com essa proporção de 

pessoas negras na sociedade brasileira, autodeclaradas nos nossos censos como 

pretas e pardas. 

 Hoje, no Brasil, estamos em torno de 100 milhões de habitantes que se 

autodeclaram como pretos e pardos, no total de 52,92% da nossa população. E essa 

ainda é uma população que se encontra em condições de desigualdade e que 

precisa da nossa participação social e política para essa superação, juntamente com 

outros segmentos que também vivem situação semelhante. 

 Então, esta é a nossa realidade. E, com essa realidade de histórico de lutas, 

de organização, e também com essa proporção hoje de pessoas que se 

autoidentificam e se autodeclaram como negras e negros, nós temos 

lamentavelmente situações de desigualdade que queremos superar.  
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Por isso, a SEPPIR existe.  

E, aí, trago dois dados. Eu trouxe um dado de renda, a par de outro dado 

sobre homicídios, que diz respeito ao rendimento médio da nossa população, à 

renda total da nossa população desde os 16 anos de idade, por cor ou raça no 

Brasil. E os dados nos mostram que a nossa renda média é de R$1.583,60. Os 

negros recebem uma renda abaixo da média e os brancos recebem uma renda 

acima da média. A pergunta é: por que essas coisas acontecem? Por que isso ainda 

existe (dados do ano de 2013) no Brasil? O que precisamos fazer para corrigir essas 

desigualdades? Estas são as perguntas que os dados nos mostram. Por isso é 

muito importante que os dados do censo referentes a raça e cor hoje sejam 

desagregados, porque, assim, nós poderemos compreender melhor a situação de 

toda a nossa população, inclusive as diversas desigualdades. 

 Este é outro gráfico que eu trago. Lamentavelmente, nós ainda convivemos 

com essa situação. Aí é uma série de 2000 a 2012 com o número de homicídios de 

jovens negros e brancos no Brasil. Esse dado é muito importante para pensarmos 

uma coisa: podemos fazer uma leitura aqui de que as políticas sociais 

implementadas no Brasil, principalmente aquelas com foco na juventude, 

alcançaram um resultado positivo, mas que não é para todo o conjunto da juventude. 

 Esse gráfico mostra, no que diz respeito à juventude branca, um decréscimo 

nas taxas de homicídio; mas, no que diz respeito à nossa juventude negra, houve 

um aumento das taxas de homicídio. Então, isso significa que nós ainda precisamos 

construir políticas específicas para a juventude negra no Brasil, para superar as 

desigualdades e garantir a vida dos nossos jovens e das nossas jovens. Este é um 

processo que está em discussão nesta Casa.  
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 Nós temos aqui duas CPIs em funcionamento, uma na Câmara e outra no 

Senado; ambas investigam a mortalidade dos jovens negros. E a SEPPIR participa 

ativamente, colaborando com as duas Comissões, através da nossa Assessoria 

Parlamentar e das nossas Secretarias. 

 Então, senhoras e senhores, essa seria, digamos assim, a origem da 

SEPPIR. A SEPPIR tem origem nesse histórico de lutas, num contexto da sociedade 

brasileira e no reconhecimento do Brasil, enquanto Estado brasileiro, como uma 

sociedade tão diversa e, ao mesmo tempo, tão desigual, e que por isso precisa de 

uma intervenção do Estado brasileiro, que, saindo da neutralidade estatal, como 

costumam dizer alguns juristas, passe a ser um Estado ativo e democrático que 

reconheça as diferenças e garanta os direitos, levando em consideração essas 

diferenças. 

 Além disso, houve um fato extremamente significativo na história 

internacional: a Conferência Internacional da ONU, em Durban, na África do Sul, em 

2001, contra o racismo, desigualdade, discriminação, xenofobia e formas correlatas. 

Essa Conferência foi extremamente significativa porque foi acompanhada de uma 

série de pré-conferências em todo o Brasil. Há pessoas aqui que participaram 

dessas pré-conferências. A gente se emociona quando se lembra também desse 

momento. À Conferência de Durban, previamente, o Brasil deveria ter levado dados 

sobre a nossa realidade racial, a realidade ligada ao tema da Conferência. Na virada 

de 1999 para 2000, saiu uma pesquisa do IPEA — Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, que, à época, era um órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, produzida pelo Ricardo Henriques e outro grupo do IPEA. Essa pesquisa foi 

o primeiro momento em que um presidente do IPEA (Roberto Martins) pedia aos 
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pesquisadores que desagregassem os dados de raça/cor do censo para fazer uma 

análise sobre as desigualdades no Brasil. 

 Conhecendo alguns desses pesquisadores, à época, eles sempre me 

disseram que viram descortinar na frente deles outro Brasil, um Brasil desigual em 

que, juntamente com as desigualdades socioeconômicas que os dados mostravam, 

se desvencilhou outra desigualdade racial: a população negra — ou seja, os pretos e 

os pardos do censo — estava em situação de maior desvantagem no trabalho, na 

educação, na saúde, enquanto comparada com o segmento branco. E esses dados 

foram levados para Durban. 

 Em Durban, o Brasil, através da sua diplomacia, da representação do 

Executivo e também com a participação dos movimentos sociais, reconheceu que 

deveria construir políticas sistemáticas de superação do racismo e da desigualdade 

racial. Essas são políticas de ações afirmativas, junto com as políticas sociais — e 

lembro que o Brasil é signatário da Declaração e do Plano de Ação de Durban. 

 Muitas vezes, esclareço para as pessoas que o contexto de ações afirmativas 

que nós vivemos hoje, principalmente na modalidade de cotas, é um contexto não só 

interno, da luta interna nacional, mas de uma luta internacional, com o 

reconhecimento do Estado brasileiro. 

 Quando hoje nós implementamos políticas de ações afirmativas — e esta 

Casa nos ajuda aprovando leis que reforçam essas políticas —, nós estamos 

cumprindo o Plano de Ação de Durban.  

Quando o Brasil cria a SEPPIR em 2003, está também dando uma resposta a 

um compromisso internacional que o Governo brasileiro assumiu de superação do 

racismo. Então, a existência da SEPPIR parte também de um compromisso do 
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Estado brasileiro de superação do racismo, de construção de ações afirmativas e de 

superação das desigualdades.  

Nós surgimos no dia 21 de março de 2003. E nós temos uma missão. Neste 

ano, estamos organizando o nosso planejamento estratégico, e a nossa equipe, 

juntamente com o acúmulo destes 12 anos de SEPPIR, construiu a missão do nosso 

órgão: promover e articular políticas de igualdade racial e de superação do racismo 

para a consolidação de uma sociedade democrática. E essa missão é acompanhada 

de uma visão de futuro: o que nós queremos ser, o que nós queremos nos tornar, o 

que nós estamos nos tornando. Queremos ver reconhecida a SEPPIR como 

referência nacional e internacional pela efetividade de políticas para uma sociedade 

justa, igualitária e sem racismo. 

 Dito isso, nós estamos, nesta gestão (2015-2018), dando continuidade aos 

trabalhos realizados pelas gestões anteriores, com quatro eixos prioritários, além de 

outras ações que iremos realizar como Ministério, que são: a juventude negra; as 

ações afirmativas; os povos e as comunidades tradicionais; e a nossa 

internacionalização. Vamos, assim, fazer-nos conhecidos pelo resto do mundo, 

construindo acordos com outros países e contribuindo também para a superação do 

racismo em âmbito internacional, porque nós sabemos que esse é um fenômeno 

global, lamentavelmente. 

 Neste ano, conforme o processo de elaboração do PPA 2015-2019, o 

Governo Federal tem atuado em aproximadamente 60 programas temáticos. 

Desses, a nossa equipe da SEPPIR tem participado de 40 programas, com 

destaque para esses 17 que dizem respeito à interseção ou à transversalidade da 

nossa ação. 
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 Por que eu gostaria de apresentar esse eslaide para as senhoras e para os 

senhores? Porque a SEPPIR nasce como um Ministério que tem como objetivo 

construir uma política transversal. Nós somos um Ministério que construímos uma 

política transversal intersetorial. 

 Dentro do Governo Federal, nós temos que articular e organizar a política de 

promoção da igualdade racial com os demais Ministérios. Nós também temos que 

fazer isso com os nossos entes federados — Estados, Municípios e o DF —, através 

do fortalecimento e da criação de órgãos de promoção da igualdade racial, 

inspirados na SEPPIR e nas outras esferas. Ou seja, a política de promoção da 

igualdade racial, pela qual nós somos responsáveis, tem que ser descentralizada; 

ela não deve ser centralizada só no Governo Federal. 

 E, por causa do nosso caráter transversal e da nossa ação juntamente com 

os outros Ministérios, a sociedade civil e o Congresso Nacional, nós temos áreas e 

programas dentro da construção do PPA em que nós incidimos com mais força, 

porque, nesses programas e áreas, nós consideramos que a política de promoção 

da igualdade racial precisa não somente avançar como também ser consolidada. 

 Quais são as características do nosso órgão? Nós somos vinculados à 

Presidência da República e temos o apoio administrativo do Ministério da Justiça. 

Estamos construindo, aos poucos, a nossa autonomia administrativa do Ministério. 

Temos uma previsão orçamentária de 39 milhões de reais. 

 Temos um órgão colegiado, que é o nosso Conselho Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial — CNPIR. E o CNPIR mostra também, na sua composição que 

é paritária entre Governo e sociedade civil, o espírito da política de promoção da 

igualdade racial, ou seja, que a nossa política tem como prioridade o povo negro, o 
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público representado pela população negra no Brasil, como os outros grupos étnico-

raciais que também sofrem a incidência do racismo. 

Eu faço questão de ler os grupos que participam do nosso Conselho: as 

mulheres negras, a juventude, as comunidades quilombolas, a comunidade de 

matriz africana, as comunidades LGBT, as comunidades de ciganos, de judeus, de 

árabes, de indígenas e de trabalhadores. 

 Temos também a Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que atende às 

denúncias de racismo. É importante destacar que, dentro do CNPIR, alguns desses 

grupos precisam de maior estímulo, de maior apoio na construção de políticas de 

superação do racismo. Outros grupos podem não ter tanta necessidade, se 

comparados com a população negra, mas têm necessidade de espaço público, de 

espaço político para discutir as questões de racismo que também incidem sobre 

eles. Então é muito importante destacar também esse caráter diverso do nosso 

Conselho. 

 Eu vou apresentar muito rapidamente isto, porque, depois, no debate, posso 

esclarecer algumas políticas de promoção de igualdade racial que a SEPPIR vem 

desenvolvendo ao longo desses 12 anos. 

Eu quero destacar — e as senhoras e os senhores verão — a importância 

desta Casa, a importância do Congresso Nacional, a importância da Câmara dos 

Deputados para a construção de políticas de promoção da igualdade racial.  

Senhoras e senhores, isso é o que eu acho mais fascinante nessa política, 

porque a política de promoção da igualdade racial agrega; e, na hora em que 

agrega, essa política faz com que todos conversem, compreendam, se posicionem 

diante da desigualdade racial, entendam que a desigualdade socioeconômica e a 
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desigualdade racial caminham juntas e que nós, juntos, precisamos construir essas 

políticas para alcançar a democracia no Brasil. 

 Então, os senhores podem verificar que na educação, hoje, nós já temos a 

nossa política de ação afirmativa, através da modalidade de cotas nas universidades 

e nos institutos técnicos federais, conforme dispõe a Lei nº 12.711/12. No trabalho, 

temos a reserva de vagas para candidatos negros e negras, nos concursos públicos 

federais da administração federal. 

 Temos hoje o nosso Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial — 

SINAPIR. É um sistema inédito não só no Brasil, mas também fora do País, 

instituído pelo nosso Estatuto da Igualdade Racial, lei essa aprovada por esta Casa 

e que é a lei maior de promoção da igualdade racial que temos no Brasil. E o 

Estatuto prevê a construção desse sistema. 

 Na III Conferência de Promoção da Igualdade Racial, a nossa Presidente 

Dilma assinou o Decreto nº 8.136, de 2013, que instituiu esse sistema, que está em 

processo de implantação. É o que a nossa gestão pegou para levar à frente; e isso 

faz parte de um trabalho que eu comecei esse ano: a Caravana Pátria Educadora 

pela Promoção da Igualdade Racial e a Superação do Racismo. Nessa caravana, a 

Ministra e parte de sua equipe viajam pelo Brasil. Nós já viajamos ao Pará, viajamos 

ao Maranhão, conseguindo a adesão voluntária dos Estados e Municípios ao nosso 

Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E aqueles que fizeram a 

adesão nós agora vamos acompanhar. Nosso sistema é coordenado pela SEPPIR, 

mas é do Governo Federal; e, porque é um sistema do Governo Federal, tem a 

capacidade de incrementar a nossa política de promoção da igualdade racial. 
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 Os entes federados que aderirem ao nosso Sistema Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial, quando fizerem a inscrição de seus projetos em nossas 

chamadas públicas, se forem aprovados, receberão uma nota adicional ou pontos 

adicionais, de acordo com a modalidade de organização deles dentro desse sistema. 

 Continuando com nossas políticas de promoção da igualdade racial, temos 

em franco processo de implementação no nosso sistema o monitoramento de dois 

importantes programas: Juventude Viva e Brasil Quilombola. Qualquer cidadão ou 

cidadã que acessar o nosso site poderá encontrar ali painéis que não só 

acompanham como desvelam todo o processo de implementação desses dois 

programas. 

 Além disso, a SEPPIR tem outra ferramenta inédita, que é a Monitora 

CONAPIR. Essa é uma ferramenta que vai nos possibilitar mapear e acompanhar as 

83 resoluções aprovadas na III Conferência de Promoção da Igualdade Racial. E aí 

poderemos, como poder público e como Executivo, acompanhar, juntamente com a 

sociedade civil, as resoluções que têm sido implementadas, as que não têm sido 

implementadas, e o que precisamos fazer para envolver os entes federados e a 

sociedade civil. Então, a Monitora CONAPIR é também uma experiência inédita. 

 Além disso, temos o Plano Juventude Viva, lançado em setembro de 2012. A 

coordenação do Plano Juventude Viva é partilhada entre a Secretaria-Geral da 

Presidência da República e a SEPPIR. Na Secretaria-Geral, temos a Secretaria 

Nacional da Juventude, que coordena o Plano Juventude Viva. O Plano está sendo 

reelaborado e vai agrupar 142 Municípios, pensando-se em políticas que possam 

ajudar a reduzir a vulnerabilidade da nossa juventude negra. Ou seja, que se 

repense a vida da nossa juventude negra. 
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 O Programa Brasil Quilombola, um dos mais antigos programas coordenados 

pela SEPPIR, lançado em 12 de março de 2004, tem como objetivo integrar, 

organizar e articular, junto com um pool de Ministérios, as políticas voltadas para as 

comunidades quilombolas. Esse programa é fruto do art. 68 da Constituição, e por 

isso mesmo quero reforçar a importância da garantia dos direitos na legislação. 

 Além disso, a SEPPIR também protagoniza o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz 

Africana. Hoje nós tivemos o lançamento da Frente Parlamentar aqui nesta Casa. 

Esse Plano é inédito também no sentido de organizar as demandas desse grupo na 

sociedade brasileira. Agora nós estamos em fase de construção do segundo plano e 

da avaliação desse primeiro, para verificar o que temos que continuar fazendo e 

quais são os desafios a seguir. 

 Temos também o Guia de Políticas Públicas para os Povos Ciganos, lançado 

em maio de 2013. Há também uma discussão com o Ministério da Educação. É uma 

política que o Brasil ainda precisa incrementar, pela qual a SEPPIR é responsável, 

pensando-se na ideia de promoção da igualdade racial e no leque de sujeitos 

diversos que ela abarca. 

 Além disso, eu quero destacar algumas questões específicas — são cinco —, 

que merecem a nossa atenção: a Lei nº 10.639/03, que altera os arts. 26-A e 79-B, 

da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; a Lei nº 10.639/03, que é 

muito importante, porque tem ajudado, ao longo desses 12 anos, a construir estudos 

e ações na educação básica, ligados à história da África e da cultura afro-brasileira. 

Mas por que — pode-se perguntar — a obrigatoriedade dessa lei? Porque nós 

sabemos que a existência do racismo tem a ver também com a representação 
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negativa que se construiu e ainda se constrói sobre o próprio continente africano. Os 

53% da população brasileira que se autodeclaram pretos e pardos são 

descendentes de africanos, e trazemos na nossa corporeidade, na nossa história, 

essa pertença que nos orgulha! Mas para que a gente se orgulhe como sociedade 

brasileira, precisamos ainda conhecer mais sobre essa pertença, e a educação 

básica é um dos locos dessa discussão. Essa pertença extrapola-nos, negros e 

negras, porque ela vai para toda a sociedade brasileira. 

 Então, não precisa ser um negro ou uma negra para saber ou ter a 

necessidade de conhecer mais sobre os nossos ancestrais africanos, para saber 

mais sobre a nossa realidade brasileira e nos posicionarmos afirmativamente sobre 

essa realidade.  

 Essa lei, então, é ampliada para a educação básica pelos pareceres que 

estão ali do Conselho Nacional de Educação, porque ela sai só como ensino 

fundamental e médio. Nós temos também outra ação de política de promoção da 

igualdade racial, que são as nossas conferências nacionais de promoção da 

igualdade racial, que é uma profusão; é onde a gente vê uma diversidade incrível, 

discutindo, dialogando, divergindo, fazendo consensos para se pensar quais são as 

políticas de promoção de igualdade racial que o Estado brasileiro deve implementar 

e que a SEPPIR — Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, como 

Ministério responsável por essa questão, tem que ajudar a desenvolver. 

 Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, não preciso nem dizer para esta Casa 

da importância dessa legislação e da importância que o Congresso Nacional teve na 

aprovação dessa lei e na construção de consenso em relação ao Estatuto. 
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 Além disso, não podemos nos esquecer da questão quilombola. Lembro o 

tanto que o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi importante 

para o Brasil. Ele gerou, além das questões que falei anteriormente de políticas 

pública para os quilombolas, as diretrizes curriculares nacionais para a educação 

escolar quilombola. Hoje, a educação escolar quilombola é uma modalidade de 

educação, junto com a educação indígena, junto com a educação especial e junto 

com outras modalidades. 

 E trago, já caminhando para o final, a produção legislativa que esta Casa tem 

ajudado a construir em prol das políticas de promoção da igualdade racial. Nós 

fizemos um recorte de 2011 a 2014, mas essa política e essa ação desta Casa 

antecedem a isso e outras legislações também.  

Nós fizemos um recorte no tempo, histórico, para mostrar ao próprio 

Congresso, à própria Câmara dos Deputados como as senhoras e os senhores, os 

que passaram por aqui e os que estão aqui têm contribuído com o País e com a luta 

do movimento negro para a garantia de direitos para essa população e para a 

construção de políticas de promoção da igualdade racial. Então, a SEPPIR participa 

desse processo legislativo, contribuindo e discutindo, e é isso o que nós 

continuaremos a fazer em parceria com esta Casa. 

 Aí vemos mais um tanto da nossa agenda legislativa, que nós vamos depois 

distribuir para as senhoras e os senhores. Eu gostaria de destacar as proposições 

prioritárias para nós no ano de 2015, da nossa agenda legislativa. Eu tenho 

conversado com alguns Parlamentares que têm me visitado gentilmente lá na 

SEPPIR, e nós temos, junto com a Assessoria Parlamentar, entregado esse roteiro 
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que mostra quais são as nossas principais proposições, sobre as quais nós 

queremos trabalhar e sobre as que já estamos trabalhando com esta Casa. 

 Nós chegamos ao final, colocando os nossos contatos, destacando a nossa 

Ouvidoria e o nosso endereço no Facebook — por favor, curtam a página da 

SEPPIR no Facebook! — e destacando alguns desafios. Alguns, não — muitos Mas 

eu queria destacar dois desafios que nós temos pela frente: o enfrentamento da 

discussão e construção de políticas que superem a situação de mortalidade da 

juventude negra — este é hoje para nós um grande desafio que nós temos que 

construir, e queremos fazer isso juntamente com esta Casa, com as Comissões, 

com os movimentos sociais e com os demais Ministérios. E temos também um 

horizonte pela frente, o aumento da própria representatividade da população negra 

nos espaços e nas esferas de poder, para que a nossa diversidade seja, sim, 

representada nos mais diversos setores da sociedade brasileira. 

 Muito obrigada, senhoras e senhores! (Palmas.) 



 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  REDAÇÃO FINAL 
 Número Sessão: 108.1.55.O                                    Tipo: Extraordinária - CD 
 Data: 14/05/2015  Montagem: 5185 
 
 

 25 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Obrigada, Ministra, pela sua 

maestria em estar aqui se apresentando, sobretudo porque a sua proposta, além de 

tudo, que vai para além de falar, é fazer uma escuta, conforme tem dito. 

Eu faço questão de destacar que a Ministra Nilma Lino Gomes, que é natural 

de Belo Horizonte, foi indicada pela Presidência da República. Ela é pedagoga, 

Mestra em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, Doutora em 

Antropologia pela Universidade de São Paulo, Pós-Doutora em Sociologia pela 

Universidade de Coimbra, docente do quadro e pesquisadora das áreas de 

educação e diversidade étnico-racial, com ênfase especial na atuação do movimento 

negro brasileiro. Portanto, tem conhecimento de causa acima de qualquer coisa. 

Este Congresso lhe tem uma imensa gratidão por estar emprestando sua 

vida, seu conhecimento, ao povo brasileiro nesta manhã. Obrigada, Ministra. 

Quero convidar a nobre colega, ela que também já foi Ministra, Governadora, 

Prefeita, esse baluarte do movimento negro, e que tive a honra de ladear diversas 

vezes, inclusive internacionalmente: a nossa queridíssima Deputada Federal 

Benedita da Silva, a quem convido, por favor, a compor a Mesa. (Palmas.) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Convido também o nobre 

Ministro, Deputado Orlando Silva, para fazer a sua fala que muito nos acalenta.  

 Obrigada, Ministro.  

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Obrigado, Deputada Tia Eron. 

Quero cumprimentar a nossa Ministra Nilma Lino Gomes. Quero 

cumprimentar todos os colegas que participam desta sessão e dizer, Ministra, que 

estou muito feliz por poder acompanhar a intervenção que V.Exa. fez. Enquanto 

ouvia suas palavras, eu me recordava do ano de 2003. Eu tinha uma 

responsabilidade na Secretaria Executiva do Ministério do Esporte. Em uma tarde, 

eu recebi a visita da então Professora Matilde Ribeiro e da minha companheira 

Olívia Santana, Parlamentar no Estado da Bahia; e nós conversávamos sobre 

estratégias que construiríamos para articular no Governo a criação de um Ministério 

que cuidaria das políticas de promoção da igualdade racial. Foi muito importante a 

atitude do Presidente Lula, que, tendo um profundo compromisso com a causa da 

igualdade racial no Brasil, enfrentou o debate e criou um Ministério específico, que, 

ao longo desses anos, mostrou-se importante para o enfrentamento do preconceito, 

da discriminação e do racismo no Brasil. É importante registrar a coragem do 

Presidente Lula e a confiança da Presidenta Dilma, que segue na construção dessas 

políticas públicas, porque volta e meia se debate, mesmo aqui nesta Casa, a 

necessidade, a conveniência, a relevância de Ministérios que têm o papel de 

articulação de políticas e de dar visibilidade ao desafio histórico que o Brasil tem 

ainda hoje de promover a verdadeira igualdade. 

Considero que a intervenção de V.Exa. mostra que a SEPPIR hoje é uma 

instituição madura, qualificada e preparada não só para coordenar as ações do 
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plano do Governo Federal, mas também para articular iniciativas com o Poder 

Legislativo, com o Poder Judiciário, até mesmo para articular iniciativas 

interfederativas que envolvam Municípios e Estados. 

 Milito na cidade de São Paulo, em que há uma Secretaria, criada 

recentemente pelo Prefeito Fernando Haddad, que tem dado uma contribuição 

importantíssima para a promoção da igualdade racial. Quero que V.Exa. saiba que 

aqui nesta Casa há Parlamentares comprometidos com a agenda da SEPPIR. 

 E quero fazer uma provocação, Deputada Tia Eron. Creio que a SEPPIR pode 

ajudar muito esta Casa em um trabalho que tem sido feito, do qual a Deputada 

Benedita da Silva e o Deputado Davidson Magalhães participam, na Comissão 

Parlamentar de Inquérito que investiga a violência, a morte e o desaparecimento de 

jovens negros e pobres do Brasil. É muitíssimo importante que possamos enfrentar o 

genocídio da juventude negra do Brasil. O que se vê no Brasil é que há uma 

tolerância do Estado com a violência contra os jovens. Há impunidade, e isso 

permite uma espécie de “autorização” — entre aspas — para violar a lei e matar 

jovens negros no Brasil. Esse é um tema decisivo para que o Brasil possa garantir 

direitos humanos e a vida da nossa juventude e do nosso povo negro. 

 Considero que toda a agenda apresentada pela SEPPIR deve contar com 

nosso apoio e acompanhamento. Mas quero fazer esta provocação, que tenho feito 

também em outros espaços de militância, porque o que se faz hoje no Brasil é um 

verdadeiro genocídio contra a nossa juventude! É preciso levantar vozes e 

implementar políticas públicas que impeçam que essa violência siga em frente.  

 Contem conosco para avançar na promoção da igualdade racial.  

 Muito obrigado, Sra. Presidenta. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Obrigada, Ministro. Suas 

palavras reverberam por toda esta Nação e para além dela. V.Exa. sabe da sua 

contribuição, quando esteve no Ministério do Esporte, um instrumento importante de 

ressocialização. 

 Quando toca nessa ferida da questão do genocídio dos nossos jovens negros 

e negras, é importante lembrar que essa tecla deve ser o tempo todo batida. A 

Ministra aqui traz a questão de Estado e o que a SEPPIR se propõe a fazer para 

agregar. Mas, quando se faz o discurso silenciador, esse é desagregador. 

 Então, V.Exa. foi muito feliz na sua fala, e muito nos honra com a sua 

presença aqui. 

 Obrigada. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Quero, neste momento, passar 

a Presidência desta sessão à nobre Deputada Benedita da Silva, que logo em 

seguida convidará a fazer uso da palavra o Deputado Davidson Magalhães, do 

PCdoB da Bahia. 

 Obrigada. 

A Sra. Tia Eron, nos termos do § 2º do art. 18 do 

Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é 

ocupada pela Sra. Benedita da Silva, nos termos do § 2º 

do art. 18 do Regimento Interno. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Benedita da Silva) - Com a palavra, 

pela Liderança do PCdoB, o Deputado Davidson Magalhães. 

 O SR. DEPUTADO DAVIDSON MAGALHÃES - Sra. Presidenta desta 

sessão, Deputada Benedita da Silva, Exma. Sra. Ministra Nilma Lino, da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, primeiro, quero parabenizar a Casa 

pela realização deste evento e o que está sendo tratado neste debate. 

 É muito importante, neste momento em que nós temos nesta Casa uma pauta 

regressiva em relação aos direitos sociais, que se reafirme toda essa política de 

reparação e essa política de promoção da igualdade racial em nosso País. É claro 

que existe aquela frase importante: se nós tratamos os desiguais de maneira igual, 

nós vamos manter a desigualdade. Portanto, todas essas políticas afirmativas, de 

cotas, de enfrentamento, são muito importantes. 

 Quando este País saiu do Império e foi para a República, o primeiro ato 

legislativo deste País não foi uma Constituição, mas um Código Penal, o que dá uma 

demonstração clara à sociedade de que nós fomos montando um desenvolvimento 

desigual e elitista em nosso País. 

 Ministra, nós somos membros da CPI que combate e investiga as causas da 

violência contra jovens negros no Brasil. Eu acho que o Ministério tem uma 

importância muito grande, no momento em que nós precisamos implementar no País 

um plano nacional de enfrentamento a essa questão. 

 Há vários aspectos da desigualdade racial. E há um debate neste País de que 

nos não temos racismo no Brasil. Na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, um 

grande debate é gerado porque se diz que quem está morrendo são os jovens 

pobres. Sim, mas são jovens pobres e negros! O problema de classe continua, o 
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problema de classe é fundamental e objetivo, mas o problema da exploração de 

classes no Brasil tem cor. 

 Os dados são objetivos: no ano de 2012, nós tivemos, em 41 conflitos do 

mundo, com 37 mil mortes. No Brasil, foram 56 mil homicídios, dos quais 30 mil de 

jovens, e, entre eles, 77% de negros. A população jovem tem reduzida a sua 

participação no conjunto da população brasileira, e vê aumentarem a violência 

contra os jovens e o percentual de homicídios. Entre jovens negros, o percentual de 

homicídios cresce três vezes mais do que na população branca. 

 Nós temos no Brasil uma cultura da violência, nós temos a impunidade e, 

diríamos, uma negligência institucional em relação a isso. Parece-me que há a 

necessidade de uma grande agenda, pela qual congreguemos hoje no Brasil os 

diversos esforços para o enfrentamento a essa questão do genocídio da população 

negra no Brasil, em especial dos jovens negros. Isso virou uma situação de 

calamidade pública! Nós, o povo brasileiro, perdemos, inclusive, pela política 

exercida pelos grandes meios de comunicação deste País, que são elitistas e 

racistas, que culpam a vítima, tipificam-na, numa visão lombrosiana, completamente 

ultrapassada historicamente. E, quando se vai ver a tipificação dessas vítimas, elas 

exatamente se enquadram no perfil dos jovens negros e pobres deste País. 

 Portanto, Ministra, nesse esforço multifacetado da Secretaria e também do 

Ministério, nós precisamos reforçar e implementar uma política ofensiva no 

enfrentamento ao genocídio da população jovem e negra, principalmente a do sexo 

masculino. Nós estamos perdendo uma geração de jovens, e me parece que essa 

tarefa, essa sensibilização é necessária. Existe a materialização do racismo. 
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 O debate que perpassa a sociedade é o de que nós somos uma sociedade 

mestiça, em que não há racismo, não há apartheid, exatamente quando afloram os 

dados do Mapa da Violência contra a nossa juventude negra. Parece que isso fica 

materializado. Portanto, conclamaria a SEPPIR a jogar um papel destacado nessa 

articulação. 

 Eu venho da Bahia, de Salvador, onde nós temos a maior população negra 

fora da África. Portanto, nós precisamos resgatar e participar ativamente dessa luta. 

 Parabéns! E conte conosco, tanto na CPI quanto na Câmara dos Deputados, 

nas políticas afirmativas. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Benedita da Silva) - Com a palavra o 

Deputado Bebeto, que falará pelo PSB. 

 O SR. DEPUTADO BEBETO - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 

quero saudar a nossa Ministra e dizer da nossa felicidade em recebê-la aqui. 

 A exposição da Ministra sobre as estratégias desenvolvidas pela SEPPIR são 

extremamente relevantes para nosso entendimento e para o proativismo do Estado 

brasileiro, em relação ao que se propõe a própria Secretaria: democratizar as ações 

relacionadas à promoção da igualdade. E, ao promover essa igualdade, nós 

estamos democratizando o País e criando oportunidades para a nossa juventude, 

para que todos possam ter a possibilidade de integrar esse esforço do Governo, mas 

sobretudo da sociedade, para termos igualdade, de fato, a partir da democracia que 

nós desejamos construir. 

 Quero saudar a fala da Ministra e dizer rapidamente que, quanto a esses 

desafios apresentados por ela, lembro-me perfeitamente de que, na Conferência de 

Durban, havia um debate cumulativamente realizado pelo movimento negro, por 

todos nós que participamos desse esforço para dar visibilidade às ações e ao nosso 

povo. 

 Historicamente, essa invisibilidade nos levou a uma condição que está nos 

dados retratados a partir de uma definição do próprio Estado. A cor foi um tema 

importante para revelar as condições sociais do nosso povo. Nós começamos, com 

essas lutas, com essas ações do movimento negro, a visibilizar ações, mas também 

a firmar um caminho extremamente positivo para o povo negro deste País. 

 A Conferência de Durban, portanto, é um momento em que o Estado 

brasileiro reconhece haver um racismo com dimensões institucionais.  
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Então, a partir dessas definições, nós temos a condição de elaborar um 

conjunto de medidas para promover a igualdade. Isso foi fundamental, porque, 

significativamente, estruturou esse plano que nós podemos reconhecer como uma 

conquista do esforço, da luta de todos nós para o aprofundamento da democracia 

brasileira, o que não seria possível sem a participação do movimento negro. 

 Portanto, não é apenas entender o papel do Estado na quadra dos governos 

democráticos que assumem essa agenda, mas, mais do que isso, é compreender, 

nessa trajetória cumulativa das lutas realizadas pelo Movimento Negro, aonde nós 

chegamos, de que forma nós chegamos e como nós conquistamos. Senão, fica 

subsumida nesse debate a ideia de que o Estado nos ofereceu esse resultado de 

uma conquista que nós, ao largo da história política do Brasil, estabelecemos como 

parte da luta e da afirmação do nosso povo.  

Esse é o primeiro entendimento que nós devemos trazer como parte desse 

exame que nós estamos fazendo do estágio em que nos encontramos. 

 Segundo, Ministra, eu penso que esse é um passo importante que deu a nós, 

a partir de Durban, essas condições de tecer um conjunto de políticas. Esses eixos 

estão absolutamente estruturados como jovens negros, como a questão, que V.Exa. 

aqui muito bem estabeleceu, de povos de matriz africana, enfim, alguns eixos 

importantes, trabalhando com um conjunto de ações — educação, trabalho, saúde 

— o que, nessa transversalidade, nos permite ir avançando em algumas medidas. 

 Ainda há, sem sombra de dúvida, algumas questões que precisam ser 

vencidas, no nosso entendimento. O racismo institucional ainda tem elementos de 

permanência nas ações do Estado, e, portanto, nós precisamos dar passos mais 

significativos. Nós estamos observando esse tema relacionado ao extermínio. Nós 
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precisamos ressignificar esse tema, inclusive na nossa própria Comissão, porque 

não é só extermínio; nós queremos caracterizar isso como genocídio da nossa 

juventude negra, porque há uma dimensão superior a uma apropriação que tenta se 

estabelecer como uma condição de extermínio. 

 Nós ainda verificamos o papel do Estado, inclusive na ação dos agentes de 

segurança pública, que também tem levado a essa matança, a esse genocídio da 

nossa juventude negra. Então, é preciso atuar na transversalidade da política. E, aí, 

a SEPPIR pode ajudar decisivamente a compor um quadro de enfrentamento a essa 

violência que atinge os nossos jovens em todo o País.  

Na CPI, nós temos debatido muito esse tema. Temos ouvido pesquisadores, 

feito discussão com agentes de segurança pública. 

 Portanto, Ministra, eu quero aqui, mais uma vez, dizer da nossa alegria de tê-

la nesta Casa. Pode contar com o nosso mandato. Estamos à disposição da 

SEPPIR para nos somarmos ao esforço que faz V.Exa. e toda a sua equipe, a fim de 

que possamos ter uma democracia de fato. E democracia de fato é a inclusão plena 

dos nossos jovens e do povo negro deste País, que historicamente o construiu, 

dando muito de si, mas que ainda hoje se veem excluídos do conjunto de medidas 

no mundo trabalhista, econômico e social, o que nós só podemos resgatar com 

ações como essas que V.Exa. tem realizado e com o esforço desta Casa e da 

militância dos ativistas do Movimento Negro, para que possamos ser um país muito 

mais democrático. 

 Muito obrigado. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Benedita da Silva) - A Mesa consulta sobre 

se algum outro Parlamentar inscrito quer fazer uso da palavra agora, antes de ela 

ser passada à Deputada Tia Eron. (Pausa.) 

 Com a palavra a Deputada Tia Eron, que, após sua fala, assumirá novamente 

a Presidência desta Mesa. 

 A SRA. DEPUTADA TIA ERON - Sra. Presidente, eu quero mais uma vez 

cumprimentar a Ministra e a nossa outra colega negra do Congresso Nacional, de 

melanina cor de disco, que aumenta nossa bancada. Das 51, então, destaco a 

Deputada Rosângela Gomes, Relatora da CPI que ora trata da questão já aqui 

mencionada pelo nobre colega Deputado Bebeto, do Estado da Bahia. 

 Observem os senhores e as senhoras que nessa esteira estiveram homens e 

mulheres com pertencimento de causa, com identidade com esta causa, mas, 

sobretudo, com responsabilidade. 

 Nós queremos, Ministra, juntar-nos a sua frente. O meu encaminhamento é 

no sentido de estar junto com a sua comitiva, junto com o seu staff ao visitar esses 

Estados, in loco, saindo, portanto, do conforto do ar condicionado de nossas salas 

para conhecer o que de fato ocorre com os nossos jovens. Neste futuro, nós não 

teremos como contar com sua força de trabalho — eu me refiro a essa população 

negra. 

 O trabalho no Congresso nesta manhã tem uma importância ímpar. Esse 

tema tão pouco abordado já foi quase que esgotado quando nós conseguimos 

aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Faz-se necessário que V.Exa. volte a esta 

Casa para apresentar todas as ações propostas pela SEPPIR, que, sobretudo, 

promovem nesta manhã a conscientização desses cidadãos brasileiros, não para 
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que tenham uma crise de identidade, mas para que passem a conhecer essa 

radiografia. 

 Eu sonho hoje com aquilo que Abdias Nascimento já dizia quando Senador. 

Eu tive a honra de laureá-lo no meu Estado. Falava sobre o cinismo do 13 de Maio, 

sobre o equívoco de estabelecer essa data como se benesse fosse em termos de 

comemoração. Em vez disso, ele contrariava falando em termos de denúncias. 

 E, se se trata de denúncias, nós queremos, portanto, fazer parte de sua 

comitiva, não somente nós, congressistas, mas, sobretudo, a sociedade civil. 

 Observei que, na explanação, V.Exa. trouxe valores do seu orçamento, mas 

trouxe também, agregadas a esses valores do seu orçamento, ações que dizem 

respeito ao povo negro, ao povo cigano, ao povo judeu, que sofreu, tal como a 

população negra, toda uma situação de sexismo, de preconceito e de discriminação. 

 Esses assuntos precisam estar diuturnamente na pauta desta Casa. E digo 

isso porque, estando na pauta desta Casa, está na pauta do povo brasileiro. 

 Como última grita, nós queremos aqui fazer coro com o seu trabalho, como 

soldados perfilados aguardando, portanto, o seu comando, para que tantas outras 

Deputadas e também Deputados possam engrossar a nossa fala, o nosso discurso, 

bem como as nossas ações, porque o que nós precisamos é fazer com que todos 

entendam que essa luta, como já foi dito por V.Exa., não é apenas daquele que 

possui melanina a mais ou a menos, mas também de todos nós, brasileiros. 

 Obrigada. (Palmas.) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Benedita da Silva) - Com a palavra a 

Deputada Maria do Rosário. 

 A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Exma. Sra. Presidenta desta 

sessão, Deputada Benedita da Silva, é uma honra sermos presididas e presididos 

por V.Exa. nesta sessão, assim como, na abertura dos trabalhos, pela Deputada Tia 

Eron. 

 Eu quero cumprimentar todas e todos e mandar um abraço especial à Vera e 

a todos aqueles que representam a afirmação, Ministra Nilma, daquilo que nós 

consideramos um Brasil com mais justiça e dignidade, um Brasil que parta do 

princípio do reconhecimento de todos os seus filhos e filhas, de que uma nação se 

compõe de rostos de todas as etnias. A Pátria brasileira negou o valor do rosto, da 

alma, da cultura e da contribuição dos negros, ao longo de séculos. (Palmas.) 

 V.Exa., Ministra Nilma, representa muito aqui. Eu aprendi com aqueles com 

quem tenho a honra de conviver em muitos lugares, mas particularmente com os 

que professam a religiosidade de matriz africana, que nós devemos honrar e pedir 

licença aos nossos ancestrais, à ancestralidade. 

 Que esta Câmara receba hoje, com esta sessão em que temos o seu 

depoimento, um momento especial deste plenário, um momento de Comissão Geral 

sobre o tema da igualdade racial, do combate ao racismo e de nação democrática, 

porque é isso que nós estamos debatendo. Recebamos aqui também todas as 

bênçãos e a capacidade de pensar um Brasil para todos e todas. 

 Eu carrego hoje aqui nesta lapela, como muitas das mulheres, uma busca, 

uma campanha que a bancada feminina do Congresso Nacional assumiu como 

fundamental na reforma política: mais mulheres na política. 
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 Eu diria que essa campanha, quando trata do tema de gênero, certamente 

discute, debate, apresenta o quanto este Plenário é desigual e está distanciado do 

rosto real desta Nação brasileira. E assim será enquanto nós tivermos um Plenário 

— ou um Poder — branco, masculino, ligado a uma classe, vinculado ao próprio 

poder econômico em si, e, do lado de fora, nas periferias urbanas, estiverem os 

negros, as mães chefes de família, aquelas que perdem seus filhos na volta da 

escola ou a cada final de semana, na saída de uma festa, na noite. 

 Assim será enquanto nós estivermos aqui debatendo o absurdo da redução 

da maioridade penal (palmas) sem percebermos que o que estaremos produzindo é 

uma espécie renovada, um discurso renovado, mas com fundamentos racistas e 

retrógrados, contrários à nossa juventude, discursos que a criminalizam, porque o 

rosto dos jovens que morrem no Brasil vítimas da violência é um rosto negro. E o 

rosto daqueles que estão nas unidades hoje socioeducativas, e que muitos querem 

colocar dentro dos presídios falidos do Brasil, é também um rosto negro, não porque 

exista uma coincidência entre a prática da violência e a comunidade negra — jamais 

por isso, muito ao contrário —, mas por conta de todas as obstruções que este País 

consolidou ao longo de séculos. 

 Por isso, Deputada Benedita da Silva, eu faço uma saudação especial à 

Ministra da SEPPIR, a Ministra Nilma, acreditando que esta gestão, assim como foi o 

caso da gestão da minha colega Luiza Bairros, poderá avançar ainda mais no Brasil. 

 Contudo, é preciso avançar ao lado de políticas estruturadas que libertem, na 

perspectiva econômica: renda mínima, direito a emprego protegido, negação da 

terceirização, projeto absurdo que aprovamos aqui neste plenário. (Palmas.) Tudo o 

que é mais difícil, tudo o que é mais perverso em termos de políticas estruturadas 
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acaba sendo imposto à parcela da população ainda desprovida de condições 

econômicas, porque, antes disso, foi desprovida do reconhecimento da cidadania e 

de direitos. Somente em 1988, nós conseguimos estabelecer na Constituição os 

sonhos de todos os que lutaram por um país diferente, como Abdias do Nascimento, 

o Almirante Negro, e heróis da pátria como Zumbi dos Palmares, que pensaram uma 

nação para todos e todas: negros, brancos e indígenas. 

 Eu concluo esta saudação a V.Exa., Ministra, cumprimentando-a pelo trabalho 

na SEPPIR e dizendo que a grande mudança que nós devemos levar juntas adiante 

é uma mudança cultural. Lamentavelmente, toda vez que nesta Casa se vota um 

novo dispositivo para o Código Penal, há um estereótipo construído: é o Código 

Penal para os pobres, o Código Penal para os negros, o Código Penal para os 

abandonados sociais e, para os demais, a possibilidade de vivermos outras políticas. 

 Por isso, este Brasil mudou com o Presidente Lula e continua mudando com a 

Presidenta Dilma nessa área, hoje sob o seu comando na SEPPIR. Eu acredito que 

a superação do racismo e da violência, especialmente no plano religioso, inclusive 

contra a religiosidade de matriz africana, é uma das grandes metas que o Brasil 

deve ter no sentido de haver uma cultura efetivamente democrática na Nação 

brasileira. 

 Eu me entristeço ao ver que a reforma política não está abordando como 

deveria esses aspectos. Penso que a grande mobilização do Brasil, nos próximos 

dias, deve ser por uma reforma política inclusiva, democrática, que mostre a este 

Plenário como é o rosto do Brasil. 

 Muito obrigada. (Palmas.) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Benedita da Silva) - Antes de passar a 

presidência à Deputada Tia Eron para o encerramento da Comissão Geral, eu quero 

anunciar algumas presenças; depois, a Deputada Tia Eron anunciará as demais. 

Desde já peço desculpas se por acaso errar a pronúncia de algum nome. Isso não é 

coisa fácil, todas nós sabemos.  

 Primeiro, quero cumprimentar os ocupantes das galerias, os alunos do Centro 

de Ensino Fundamental de Brazlândia, aqui do Distrito Federal. (Palmas.)  

 Anuncio a presença de representantes do Fórum Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional de Povos Tradicionais de Matriz Africana — FONSANPOTMA 

e do Centro de Tradições Afro-Brasileiras — CETRAB: Tata Edson, Macota 

Quiaçatembu, Etemi Cleyton, Yalorixá Dolores, Ya Vera Soares e Tata Xigrion 

Goma. 

  Também estão presentes Kitanji, de São Paulo, da Juventude do Fórum de 

Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana; Tata Guibonã, do 

Distrito Federal, da Federação de Umbanda e Candomblé; Kajamungongo, do 

Distrito Federal; Kota Mulangi, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional — CONSEA; Mãe Nalva, do Pará, da Rede Nacional de Religiões Afro-

Brasileiras — RENAFRO; Dikota Djanganga Keumzambe; Dhay Borges, 

representante da Frente Nacional contra a Redução da Maioridade Penal; e 

Giovanni Harvey, Secretário-Executivo da SEPPIR. 

 Está faltando alguém? (Pausa.) Apesar da pronúncia errada, a vontade foi 

grande de aqui anunciar cada uma das senhoras e cada um dos senhores. Desde já 

quero cumprimentar quem não foi contemplado por esta lista e dizer que é muito 

bom estar aqui. Eu irei agora para a tribuna.  
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 Passo a presidência para a Deputada Tia Eron. 

A Sra. Benedita da Silva, nos termos do § 2º do art. 

18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pela Sra. Tia Eron, nos termos do § 2º do 

art. 18 do Regimento Interno. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Obrigada, Deputada Benedita 

da Silva. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Eu quero solicitar que a 

Deputada Benedita da Silva ocupe a tribuna para fazer uso da palavra. 

 Registro a presença dos nobres Deputados Antonio Brito e Valmir Assunção. 

Os Deputados estão nas laterais, aonde minha vista não alcança. Peço o auxílio da 

Mesa Diretora para que eu possa fazer o devido registro. 

 Com a palavra a Deputada Benedita da Silva. 

 A SRA. DEPUTADA BENEDITA DA SILVA - Sra. Presidenta Tia Eron, Exma. 

Sra. Ministra Nilma Lino Gomes, eu quero, em nome da minha bancada, da 

Liderança do Partido dos Trabalhadores, cumprimentá-las, como cumprimentar as 

demais Sras. e Srs. Parlamentares.  

Quero dizer que para nós é uma grande satisfação recebê-la, Ministra! A 

Presidência desta Casa deliberou que às quintas-feiras nós estaríamos aqui, em 

Comissão Geral, ouvindo os Ministros e as Ministras deste Governo de Dilma 

Rousseff.  

Para nós, têm sido muito interessantes esses debates que aqui fazemos, a 

fim de, na verdade, estarmos informados das políticas públicas que o Governo, 

através dos Ministérios, vem implementando para o País. 

 A presença da Ministra nesta Casa, hoje, é o que nós temos de mais rico, é o 

que nós temos aqui, podemos assim dizer, de novidade, porque as outras Pastas 

todos já conhecemos. Todos nós temos segmentos e assento nesta Casa, todos 

nós, seja a Oposição, seja a Situação, temos informações suficientes para trocar em 

razão das políticas públicas que o Governo esteja implementando. 

 No entanto, a Pasta de V.Exa. vem dar à Câmara dos Deputados, apesar de 

esta Casa ter votado o Estatuto da Igualdade Racial, apesar de esta Casa ter 
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colocado o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e tantos 

outros de grande importância, na Assembleia Nacional Constituinte, da qual eu fiz 

parte, apesar de esta Casa conhecer e reconhecer que este País tem preconceito, 

tem discriminação, apesar de esta Casa saber que são extremamente importantes 

os dados que V.Exa. coloca, Ministra, nesta manhã. Então, que nós tenhamos no 

registro da nossa identidade, nos documentos, o quesito cor, porque isso é 

identificação, para que, com as pesquisas, identificadas as etnias, possamos ter 

melhor condição de elaboração de políticas públicas, seja na saúde, seja na 

educação, seja na cultura, com respeito à diversidade religiosa, suas manifestações, 

e na segurança nacional para cada um de nós, cidadãs e cidadãos brasileiros... 

 Então, é muito importante o que V.Exa. — acredito que está registrado — traz 

para esta Casa, para os futuros debates, como as leis que aponta da SEPPIR, os 

direitos dos quilombolas, as demarcações das terras indígenas. Nós precisamos é 

fazer com que tudo isso possa acontecer. 

 Sra. Presidenta, Sra. Ministra, senhoras e senhores, eu quero dizer que 

temos, sim, leis aprovadas antes do Governo Lula e do Governo da Presidenta 

Dilma. No entanto, nós podemos garantir que tiraram dispositivos da Constituição e 

regulamentaram, e puderam respeitar o acúmulo do movimento negro brasileiro, que 

deu sempre a sua contribuição, seja na Conferência de Durban, seja nas nossas 

conferências e nas políticas públicas delas resultantes. Foi exatamente nesses 

Governos que se teve a sensibilidade de criar sobretudo um instrumento que 

dialogasse na transversalidade e pudesse, então, garantir não só o debate, mas 

principalmente a política da SEPPIR. Por isso, não posso deixar de fazer aqui esta 

ponte, que é fundamental, porque nós, enquanto militantes do movimento negro, 
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sabemos que o processo não começou com este Governo nem com outros 

governos. A nossa luta vem muito lá de trás. Não podemos jogar fora o nosso 

acúmulo, porque, quando nós negamos as políticas públicas que são implementadas 

hoje, seja por qualquer governo, estamos negando a nossa luta que nós forjamos a 

cada dia nas ruas, nos guetos, nas favelas, nas prisões, nas cadeias. 

 Sra. Presidenta, peço mais um minutinho, já estou concluindo. 

 Estamos aqui, nesta Casa, para votar as leis que ora compreendemos como 

de grande importância para a população negra. 

 Está aqui o Deputado Antonio Brito, nosso Presidente da Comissão de 

Seguridade Social e Família. Agora criamos uma Subcomissão, da qual ele é o 

Relator — eu estou na Presidência; e não é por isso que falo, e sim porque a 

simples presença dele na Comissão nos garantiu uma Subcomissão para tratar da 

saúde da população negra.  

 Então, vale, sim, a nossa luta, vale, sim, o nosso debate, vale, sim, a nossa 

cobrança! Vale, sim, estar aqui, orgulhosamente, para dizer que o meu partido não 

negou e não negará, mesmo com as diferenças que possamos ter, que estejamos 

sempre de mãos dadas, ainda que sejamos oposição, para fazer avançar a luta do 

povo negro brasileiro!  

 Quero dizer que nós não temos problema. Aliás, o problema é de todos nós, 

que não aceitamos, de forma nenhuma, a discriminação, o apartheid, o racismo em 

nosso País. 

 Parabéns, Ministra! A senhora tem demonstrado a esta Casa sua capacidade 

de articulação, sua vontade de acertar, sobretudo ao pedir a esta Câmara que mexa 

no Orçamento e que reconheça a Secretária como um Ministério estratégico e 
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importante não apenas para a luta do povo negro, mas para 52% dessa população 

excluída. 

 Muito obrigada. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Obrigada, nobre Deputada 

Benedita da Silva. Ficaríamos aqui ouvindo, o tempo todo, a sua fala, mas, pelo 

avançar da hora, isso não é possível. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Convido o Presidente da 

Comissão de Seguridade Social e Família, nobre Deputado Antonio Brito, para fazer 

uso da palavra. 

 O SR. DEPUTADO ANTONIO BRITO - Exma. Sra. Presidente, ex-Vereadora 

na Capital do nosso Estado da Bahia, Tia Eron, e agora, para nossa alegria e 

admiração, Deputada Federal. Portanto, temos uma pessoa espetacular presidindo 

esta sessão. Esse importante rodízio entre nós, Ministra, faz com nos sintamos 

iguais, como uma família que pensa da mesma forma, que age da mesma forma em 

prol da igualdade.  

 Eu queria saudar a Ministra Nilma Lino Gomes e dizer, primeiro, que S.Exa. 

esteve na Comissão de Seguridade Social e Família há mais ou menos 10 dias, no 

dia 6, para ser preciso. Nesse dia, nós absorvemos sua sabedoria, seu senso crítico, 

seu bom senso, e sua competente forma de trazer para esta Casa a política de 

igualdade racial do Governo da Presidenta Dilma Rousseff, muito bem dirigida por 

S.Exa. A Ministra demonstrou, com clareza, políticas de relevância. 

 Quero também render todas as homenagens à Deputada Benedita da Silva, 

que foi Vereadora no Município do Rio de Janeiro, Senadora, Vice-Governadora, 

Governadora e Ministra de Estado. Tive o prazer de trabalhar com ela quando 

presidi o Conselho Nacional de Assistência Social; ela era Ministra da Assistência 

Social. Promovemos políticas importantes, inclusive a implantação de toda a base 

para os CRAS e CREAS, a formulação do Programa Bolsa Família, que foi colocado 

a partir da IV Conferência de Assistência Social, muito bem coordenada pela 

Ministra Benedita da Silva, que foi a primeira da Pasta da Assistência Social, criada 

no Governo Lula. 
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Portanto, fico feliz com esta Mesa, com esta Mesa viva, e não só porque esta 

Mesa é viva, mas também porque a gente tem que ocupar os espaços. 

 Vejo que a Ministra Benedita da Silva colocou muito bem: “Nós criamos a 

partir desta tribuna...”. Eu estava apreciando, um dia, a nossa Vereadora, Deputada 

Federal — a gente tem que citar Salvador, que não posso esquecer. E quero 

lembrar meu pai, Professor Edvaldo Brito, primeiro prefeito negro da cidade de 

Salvador — primeiro e único prefeito da cidade mais negra do Estado e do País —, 

homem que luta e lutou bastante. Foi professor da USP, do Mackenzie, da 

Universidade Federal da Bahia, e hoje é Vereador, aos 77 anos — e está atuando lá. 

 Portanto, eu lembro sempre, Tia Eron, que aqui nesta tribuna V.Exa. fez um 

discurso importante cobrando desta Casa a instalação de uma Comissão 

Permanente que tratasse da igualdade racial. Eu fui ao encontro desse mesmo tema 

com a Ministra Benedita da Silva, Deputada Federal, e lhe disse: “Mas, meu Deus, 

olha como a gente vai confluindo as ideias!” E naquele momento, Deputado Adelmo, 

Deputado Heitor, eu disse: “Olha, está com esse pensamento a Tia Eron, que veio 

ao Grande Expediente falar sobre esse assunto, e a Ministra Benedita da Silva, que 

já se prontificou a colocar — e colocou, foi autora do requerimento de criação e 

instalação — subcomissão para avaliar as políticas da saúde e assistência social da 

população negra”. 

 Nada demais em convidar todos nós, Deputados, que temos esse 

pensamento, e essa cor linda, para estar naquele dia na sua presença para essa 

instalação. Por isso, naquele dia eu fui, assim, homenageado, ao ser escolhido pela 

Deputada Federal e Presidente da Subcomissão, Benedita da Silva, para ser o 

Relator. E vamos tratar da anemia falciforme, do pré-diabético, de situações como a 
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hipertensão e de como o sistema de saúde pública do País precisa avançar para 

várias coisas e várias linhas de atuação para a igualdade. 

 A Ministra Nilma colocou muito bem. Inclusive nos contou, como 

pesquisadora, como reitora, como competente que é, um caso de pesquisa que foi 

feito exatamente dentro da avaliação de uma mulher que se dirigia ao serviço de 

saúde. A cada vez que ela chegava lá, sentia que não havia o tratamento que 

deveria acontecer, com dignidade. Ela achava que o médico a tratava 

diferentemente. E, um dia, após o médico se licenciar ou faltar ao serviço, no dia do 

atendimento dessa paciente, ela verificou que no prontuário desse médico havia 

palavras ofensivas e de racismo com referência a sua pessoa. Essa senhora ia lá 

tratar da sua gravidez. Portanto, este foi o motivo: o protocolo da paciente. O caso 

foi trazido pela Ministra, e nós ouvimos atentamente na Comissão, de forma a 

observar que, de fato, precisamos de inclusão social, de políticas claras e efetivas.  

 Para finalizar, eu estava com a Ministra Benedita da Silva, na Bahia, 

debatendo a questão das cotas e era membro do Conselho Universitário da 

Universidade Federal da Bahia. Aqui presente também Valmir Assunção, meu 

colega. Então nós não éramos Deputados; éramos membros do Conselho. A 

Universidade Federal da Bahia, se não foi a primeira, foi uma das primeiras a 

instalar o sistema de cotas neste País. E eu tive o prazer, Ministras, de ter ouvido um 

relato da Ministra Benedita da Silva sobre a importância dessa ação afirmativa, para 

que a gente pudesse reparar, mesmo que muitos achassem que fosse um erro: 

“Pouco importa! Vamos errar, acertando daqui para frente.” Foram essas as palavras 

dela. 
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 E nós, já que sou um defensor das cotas, a partir daquele momento fui o 

primeiro a votar porque sou Antônio. Era a primeira letra. Então, eu tive o prazer de 

poder ter votado favoravelmente, na Universidade Federal da Bahia, pela 

implantação das cotas no meu Estado. 

Então, quero agradecer à Deputada Tia Eron, à Ministra Benedita da Silva e a 

todos que compõem este grupo, esta família maravilhosa! Quero dizer à Ministra 

Dilma que continue firme e conte com esses soldados e soldadas. Nós estaremos 

aqui firmes, sob sua liderança, sob essa sua efetividade. Digo a V.Exa. que conte 

com o Parlamento, com todos incluídos. Todos incluídos! Mas é evidente que os 

seus soldados estarão aqui para puxar todos para a nossa causa e para a nossa 

luta.  

Fique com Deus! Vamos em frente! Parabéns por toda a sua ação e parabéns 

por esta grande sessão, que, na verdade, é esta importante audiência pública. 

Muito obrigado a todos! (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Muito obrigada, nobre 

Deputado. V.Exa. nos traz momentos memoráveis e inesquecíveis.  
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Quero, neste momento, registrar 

a presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, do Deputado Heitor Schuch, 

do PSB, do Deputado Claudio Cajado, do Deputado Cacá Leão. 

 Com a palavra agora a última oradora, a nobre Deputada Carmen Zanotto, do 

PPS. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sra. Presidenta desta Comissão 

Geral, nobre Deputada Tia Eron; Deputada Benedita da Silva, que nos orgulha muito 

nesta Casa; nobre Ministra Nilma, eu não poderia me furtar a falar em nome do meu 

partido, o PPS, e do quanto precisamos ainda avançar nas políticas públicas para 

que possamos reduzir as desigualdades. 

 Estive, há poucos dias, em uma missão na ONU. Discutimos população e 

desenvolvimento. Dentro do tema, nós também discutimos a importância de inserir e 

empoderar cada vez mais as pessoas que não tiveram, num passado recente, a 

mesma oportunidade que o conjunto. 

 Engana-se quem acha que teremos um país desenvolvido se não tivermos a 

redução da mortalidade materna, em especial entre as mulheres negras. Engana-se 

quem acha que teremos um país desenvolvido se não tivermos igualdade de acesso 

à educação, se não vencermos as questões de gênero e de raça. 

 Precisamos, sim, Sra. Ministra, cada vez mais fortalecer as políticas públicas 

para que tenhamos o futuro que queremos. E o futuro que queremos depende da 

luta e do presente que temos. Temos uma Mesa composta por três mulheres 

negras, cada uma com sua história, cada uma com sua luta. Não é muito diferente 

do conjunto de mulheres que ocupam este Parlamento, independentemente da cor. 
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 Somos apenas 51 mulheres nesta Casa. Estamos lutando neste momento 

para que possamos, Deputada Keiko Ota, nossa companheira de Parlamento, ter 

neste plenário, no plenário do Senado e nos plenários de cada Câmara de 

Vereadores e de cada Assembleia Legislativa, pelo menos 30% das cadeiras 

ocupadas. 

 Por que ainda precisamos de cotas? Porque ainda somos desiguais. 

 Portanto, não cabe a ninguém dizer que cota é inconstitucional. Cota apenas 

para disputar eleição nós não queremos, porque já está provado que não nos ajuda 

a obter 50% ou mais da população, porque somos mais de 50% da população 

brasileira. 

 Precisamos fortalecer todas as políticas públicas para um dia chegarmos a 

ser um país onde não se precise mais de cotas, mas, enquanto nós tivermos um 

país desigual, nós precisaremos, sim, de cotas: cotas para negros, cotas para 

pessoas com deficiência, etc. Precisamos empoderar essas pessoas e precisamos 

nos empoderar através das cotas, para fazermos diferença neste Parlamento. 

 Sra. Ministra, seja bem-vinda. O PPS irá acompanhar, aqui na Câmara, com 

muito cuidado a agenda legislativa da igualdade racial que nós recebemos. Conte 

conosco na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão de Direitos 

Humanos e em todas as Comissões da Casa, porque precisamos, sim, dar 

igualdade de condições a toda a população brasileira. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Tia Eron) - Obrigada a V.Exa., nobre 

Deputada Carmen Zanotto. 
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V- ENCERRAMENTO 

 A SRA. PRESIDENTA (Tia Eron) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a sessão. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Tia Eron) - Encerro a sessão, convocando Sessão 

Deliberativa Extraordinária, que será transformada em Comissão Geral para 

continuação dos esclarecimentos relativos à Pasta da Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, pela Ministra Nilma 

Lino Gomes, para hoje, quinta-feira, dia 14 de maio, às 12 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
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(Encerra-se a sessão às 11 horas e 59 minutos.) 


