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Direitos Humanos: petista contrário
ao aborto presidirá comissão
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GIVALDO BARBOSA

Assis do Couto diz que posição é privada; Bolsonaro perdeu por 2 votos
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-BRASÍLIA- Com apenas dois votos
de vantagem, numa eleição em
que foi demonstrada a força dos
grupos mais conservadores e integrantes da bancada evangélica,
o deputado petista Assis do Couto (PR) derrotou o deputado Jair
Bolsonaro (PP-RJ) e presidirá a

Feliciano
garante vaga;
evangélicos
têm 7 titulares
Presidentes de 21 das 22
comissões da Câmara
foram eleitos ontem
-BRASÍLIA- A bancada evangélica se
mobilizou e, trocando vagas com
outros partidos governistas, inclusive o PMDB que está em pé
de guerra com o Planalto, conseguiu indicar sete titulares na comissão composta por 18 integrantes, mantendo sua força no
colegiado. Entre os suplentes, pelo menos cinco são evangélicos.
O líder do PMDB, Eduardo Cunha (RJ), cedeu uma das vagas do
partido ao PSC, que indicou o expresidente Marco Feliciano (SP).
Sem essa concessão, Feliciano
não seria titular.
Alguns manifestantes gritaram,
assim que o resultado foi anunciado: “Me representa! Me representa!”. O bordão “não me representa” foi um dos mais usados
contra Feliciano. Após a eleição,
índios e militantes da causa
LGBT que estavam presentes,
ocuparam as cadeiras. Derrotado, Bolsonaro comemorou:
— Foi uma derrota com gosto
de vitória! Vamos dar trabalho,
eles terão que garantir o quórum
— disse Bolsonaro, que, antes da
votação, dirigiu-se aos manifestantes: — Quando eu for eleito, a
primeira coisa que vou fazer é
convocar um seminário para vocês aprenderem a serem homens! Vão ser os mais machos do
país! Isso aí é falta de surra!
Assis do Couto não tem tradição de militância nos direitos humanos. Foi titular, durante 11
anos, da Comissão de Agricultura. Numa referência à polêmica
que tomou conta da comissão no
ano passado, quando Feliciano
foi o presidente, o deputado Nilmário Miranda (PT-MG), eleito
vice-presidente, afirmou que ela
estará de coração aberto a todos:
— O papel dessa comissão é
respeitar e acolher a diversidade
cultural. Será uma comissão de
portas abertas a todos os grupos.
Ontem, foram eleitos os presidentes de 21 das 22 comissões permanentes da Câmara. Outra que pode ser palco de polêmicas é a Comissão
de Relações Exteriores, que ficou com o PSDB e será comandada pelo mineiro Eduardo
Barbosa. Os tucanos pretendem fazer dela uma trincheira
de críticas à política internacional do governo. l
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Comissão de Direitos Humanos
da Câmara em 2014. Couto obteve 10 votos. Considerado mesmo
entre os petistas um parlamentar
conservador e ligado à agricultura familiar, integra a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida
e Contra o Aborto. Ontem, depois da posse, afirmou que nem
se lembrava de ter assinado o documento desta frente, admitiu

que, como católico, é contra o
aborto de forma indiscriminada,
mas que como parlamentar, sabe
que existe um grave problema de
saúde em torno desta questão:
— Sei discernir muito bem o
papel do Assis do Couto, pai de
família, católico, do Assis do
Couto homem público, parlamentar, que tem que lidar com
as questões de Estado, de saú-

de pública. Não podemos misturar as coisas e acho que o
movimento feminista saberá
entender a minha opinião.
Para o deputado Jean Wyllys
(PSOL-RJ), que integrará a comissão, Assis do Couto ser contra
o aborto não cria mal-estar, já
que é uma posição privada:
— Não vamos fechar qualquer
diálogo com as mulheres. l

Câmara. Assis do Couto diz que não mistura posição pessoal com a vida pública

