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Presidente da Câmara oficializa rejeição da
nova 'cura gay'; cabe recurso
DE BRASÍLIA

O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN),

oficializou a derrota da nova versão do "cura gay". O projeto

foi apelidado por críticos porque seu permite a psicólogos

oferecer tratamento para a homossexualidade.

Agora, o deputado Anderson Ferreira (PR-PE), autor da

proposta, tem cinco sessões para recorrer ao plenário contra

a decisão de Eduardo Alves.

O presidente da Casa seguiu recomendação da Secretaria Geral da Câmara de que não há

previsão regimental para a retomada do texto que foi arquivado. A derrubada da

proposta entrou para a chamada agenda positiva da Câmara em resposta às

manifestações.

A avaliação dos técnicos da Casa é que, pelas normas regimentais, um novo texto com

teor semelhante só poderia ser apresentado no ano que vem.

O projeto é capitaneado pela bancada evangélica. O regimento interno da Câmara prevê

que propostas retiradas, como foi o caso do projeto da "cura gay", não podem ser

apresentadas na mesma sessão legislativa, ou seja, este ano, "salvo deliberação do

plenário".

A proposta --um projeto de decreto legislativo-- pretendia derrubar trechos de uma

resolução do Conselho Federal de Psicologia e, assim, liberar psicólogos a promoverem a

cura da homossexualidade.

+ CANAIS

Acompanhe a Folha Poder no Twitter

Conheça a página da Folha no Facebook

+ NOTÍCIAS DE PODER

Juízes e membros do Ministério Público querem barrar perda de aposentadoria compulsória

Com protestos, Paulinho da Força diz que Dilma deveria demitir ministro da Fazenda

Relator defende que projeto de royalties para educação e saúde fique para agosto

Petistas negam disputa de egos, mas mantêm briga por reforma política

+ LIVRARIA

Do governo provisório ao Estado Novo, livro acompanha 15 anos de Vargas

'O Leviatã Desafiado' examina dificuldade em equilibrar liberdade e igualdade

Esquerda é incapaz de propor saídas para a crise atual, diz marxista

'Jango' relata construção do imaginário favorável ao golpe militar

Freud examina o que mantém uma multidão coesa

 

Folha de S.Paulo no

Folha de S.Paulo

Curtir

1.746.264 pessoas curtiram Folha de S.Paulo.

Plug-in social do Facebook

PUBLICIDADE

1. Veja as manchetes dos principais
jornais desta sexta-feira

2. Veja as manchetes dos principais
jornais desta sexta-feira

3. TCE questiona governo paulista
sobre Delta

4. Corte aposenta juiz acusado de
fraude com empréstimos

5. Promotoria vai investigar gastos do
governo do Rio com Jornada da
Juventude

PUBLICIDADE

ÍNDICE

1. Racha entre aliados ameaça pacote

CURSOS 
ON-LINE

Inglês

Alemão

Politicamente

Incorreto

Leandro Narloch
destrói mitos da
história mundial
no quarto livro da
série de guias.

De: 39,90

Por: 31,90

 

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail E-mail Grátis Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio Vídeo Shopping

+SEÇÕES

 Maior | Menor  Enviar por e-mail  Comunicar erros  Link http://folha.com/no1309830          

TEMAS DO DIA EIKE EM CRISE PROTESTO PAGO RACHA ESPIONAGEM CLASSIFICADOS TV FOLHA HORÓSCOPO ACERVO FOLHA

LOGOUT

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2013 10H22

 Site  OK

SÃO PAULO 14.9°C
OUTRAS CIDADES

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1310023-noite-de-conflitos-entre-manifestantes-e-a-pm-no-rio-termina-com-46-detidos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fpoder%2F2013%2F07%2F1309830-presidente-da-camara-oficializa-rejeicao-da-nova-cura-gay-cabe-recurso.shtml&region=follow_link&screen_name=folha_poder&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://livraria.folha.com.br/
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1204699?tracking_number=720
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1178164?tracking_number=720
http://twitter.com/folha_poder
http://www.facebook.com/folhadesp
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309528-juizes-e-membros-do-ministerio-publico-querem-barrar-perda-de-aposentadoria-compulsoria.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309520-com-protestos-paulinho-da-forca-diz-que-dilma-deve-demitir-ministro-da-fazenda.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309518-relator-defende-que-projeto-de-royalties-para-educacao-e-saude-fique-para-agosto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309515-petistas-negam-disputa-de-egos-mas-mantem-briga-por-reforma-politica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2013/07/1308889-do-governo-provisorio-ao-estado-novo-livro-acompanha-15-anos-de-vargas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2013/07/1309468-o-leviata-desafiado-examina-dificuldade-em-equilibrar-liberdade-e-igualdade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2013/06/1296406-esquerda-e-incapaz-de-propor-saidas-para-a-crise-atual-diz-marxista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2013/07/1304383-jango-relata-construcao-do-imaginario-favoravel-ao-golpe-militar.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2013/06/1298265-freud-examina-o-que-mantem-uma-multidao-coesa.shtml
https://plus.google.com/106339814614280647525?prsrc=3
https://www.facebook.com/folhadesp
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/folhadesp
https://www.facebook.com/folhadesp
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/nellyZz
https://www.facebook.com/aline.carrijo
https://www.facebook.com/carmela.grune
https://www.facebook.com/naneshara
https://www.facebook.com/eunice.souza
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/envie_sua_noticia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309988-veja-as-manchetes-dos-principais-jornais-desta-sexta-feira.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309989-veja-as-manchetes-dos-principais-jornais-desta-sexta-feira.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309881-tce-questiona-governo-paulista-sobre-delta.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309880-corte-aposenta-juiz-acusado-de-fraude-com-emprestimos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309892-promotoria-vai-investigar-gastos-do-governo-do-rj-com-evento-catolico.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/maispopulares/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309879-racha-entre-aliados-ameaca-pacote-de-dilma-contra-crise.shtml
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1204944?tracking_number=711
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1204944?tracking_number=711
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1204944?tracking_number=711
http://folha.shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309830-presidente-da-camara-oficializa-rejeicao-da-nova-cura-gay-cabe-recurso.shtml#
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309830-presidente-da-camara-oficializa-rejeicao-da-nova-cura-gay-cabe-recurso.shtml#
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309830-presidente-da-camara-oficializa-rejeicao-da-nova-cura-gay-cabe-recurso.shtml#
http://tools.folha.com.br/send?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309830-presidente-da-camara-oficializa-rejeicao-da-nova-cura-gay-cabe-recurso.shtml
http://tools.folha.com.br/feedback?url=http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309830-presidente-da-camara-oficializa-rejeicao-da-nova-cura-gay-cabe-recurso.shtml
http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=referrer
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffolha.com%2Fno1309830&original_referer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fpoder%2F2013%2F07%2F1309830-presidente-da-camara-oficializa-rejeicao-da-nova-cura-gay-cabe-recurso.shtml&text=Presidente%20da%20C%C3%A2mara%20oficializa%20rejei%C3%A7%C3%A3o%20da%20nova%20'cura%20gay'%3B%20cabe%20recurso&via=folha_com&related=folha_com&lang=pt-br&source=tweetbutton
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Ffolha.com%2Fno1309830
http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&tt=Presidente%20da%20C%C3%A2mara%20oficializa%20rejei%C3%A7%C3%A3o%20da%20nova%20'cura%20gay'%3B%20cabe%20recurso&du=http%3A%2F%2Ffolha.com%2Fno1309830
http://feeds.folha.uol.com.br/poder/rss091.xml
javascript:void(0)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CFna2KgPgUf2gN_DQ6QGXgoGgB9aNvPIDAAAQASCO6K4hUL-juZv______wFgzfDugKwDyAECqQLB71E4kcKdPuACAKgDAcgDnQSqBNkBT9CAIioNkXPdFV1HABv4b_6xt1TN0jhEbR12DlQW9AINKB6HJJzWDS1QpeLP_Lbi34er2m05DxBp5poApdzNx6YH6mBWMbgXRdNHZZZmtV3f_h2cUWI0k9zi1OGH9gUOl66RwwNHxqn-iOZbIJJStR_44-eLxgkQTt088hHjV_arko9ExP2Cbp-I4qVNrJicU7bdwdxpHZAyEePhVMNTt9_QzK2d__FS3NZ54KnvoIxi-WP8elF0bcnZWLpKm8IBwMILiJjEXbgJBzrnDklKdX0EJES9_UKlKuAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_32GUoP9R3_U21jEqfozbPp9Qk0og&client=ca-pub-1027028252617386&adurl=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/%3Fprd%3D239%26grp%3Dskin:folha%3Bsrc:14%3Bsize:2%3Bchn:102%3Bthm:folha_calhau%3Bcreative:cameradigital_profissional%26msr%3DCliques%2520de%2520Origem:1%26oper%3D11%26redir%3Dhttp://folha.shopping.uol.com.br/camera-digital.html%3Fq%3Dcamera%2Bprofissional%26num%3D60%26noex%3D1%26nortrk%3D1%26vitrine%3Doferta%26ps%3Dfalse%26lout%3D80661
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C1u9WKgPgUf-gN_DQ6QGXgoGgB6ab6u4DAAAQASCO6K4hUIf8oOn9_____wFgzfDugKwDyAECqQLB71E4kcKdPuACAKgDAcgDnQSqBNkBT9CBl5aNX0OlALLArCM7c6d7UIXsmcHLXVs16OyeTX8SWuHBzXIHsiRCn0gkoI516ECIiGelvLLBdBmt6-bdFtXxKw5YcsvFbuBRiHVgooEoCiMRfxytercQm0uvkBjSTPIuX8wtXr0ZQCaczXo-9apyXBUf7ymQ6quIyaQUPd-fJqMz2rsqQx2Bke9YHzLrEdiTpxCVSQQHtgMBD6mHnmvURiAjclRv-226RokZ_ZcAWqV3uvGupQfk6trUZ5RRiQeUdrOGjsAxIseyKO32PUds7H6f_3JRguAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_2qr-l9UYrTk_dG-4D4aywNgIOYzQ&client=ca-pub-1027028252617386&adurl=http://pintores.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/07/1309891-bancos-renegociam-quase-r-15-bi-da-divida-de-curto-prazo-de-eike.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1309944-manifestantes-ganham-ate-r-70-para-ir-a-ato-sindical-na-paulista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1309879-racha-entre-aliados-ameaca-pacote-de-dilma-contra-crise.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/07/1309955-brasil-quer-apoio-da-onu-contra-vigilancia.shtml
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fpoder%2F2013%2F07%2F1309830-presidente-da-camara-oficializa-rejeicao-da-nova-cura-gay-cabe-recurso.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.folha.uol.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo

