Deputados mantêm prisão de
deputado que atacou ministros
do STF; 4 do Pará queriam
soltura
Deputado federal Daniel Silveira aparece falando no telão da
Câmara durante sessão em que colegas decidiram mantê-lo preso
Foto: Imagem: REUTERS/ADRIANO MACHADO) –
A Câmara dos Deputados decidiu manter o parlamentar
bolsonarista Daniel Silveira nesta sexta-feira (19), por 364
votos a favor e 130 a favor da soltura.
A Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão em flagrante e
sem fiança do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), detido desde
terça-feira (16) no âmbito de inquérito do Supremo Tribunal
Federal que investiga notícias falsas (fake news), calúnias,
ameaças e infrações contra o tribunal e seus membros. A
decisão foi transformada em resolução promulgada na própria
sessão.
Foram 364 votos a favor do parecer da relatora pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), deputada Magda
Mofatto (PL-GO), que recomendou a manutenção da prisão
considerando “gravíssimas” as acusações imputadas ao
parlamentar. Foram 130 votos contra e 3 abstenções.

Entre os 17 parlamentares que representam o Pará na
casa, 13 votaram com a maioria.
Já Eduardo Costa, Paulo Bengtson, Joaquim Passarinho e
Eder Mauro queriam o relaxamento da detenção.

Veja como votou casa deputado paraense:

Arte DIÁRIO ON LINE DOL
Daniel Silveira gravou e divulgou vídeo em que faz críticas
aos ministros do Supremo, defende o Ato Institucional nº 5
(AI-5) e a substituição imediata de seus integrantes. Após a
prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e
referendada pelo Supremo, coube à Câmara decidir se ele
continua preso ou não, conforme determina a Constituição.
A relatora ressaltou que nenhuma autoridade está imune a
críticas, mas “é preciso traçar uma linha clara entre uma
crítica contundente e um verdadeiro ataque às instituições

democráticas”. Ela afirmou que o comportamento de Daniel
Silveira tem se mostrado frequente no ataque a minorias e ao
Estado democrático de Direito.
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