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REPARAÇÃO

Vereadores cassados por ações autoritárias  
têm mandatos restituídos em solenidade

REGISTRO
Vereadores descerram placa  

que homenageia  cassados

Fausto Salvadori Filho | fausto@camara.sp.gov.br

Um viva à democracia

“Viva a democracia”, saudou Moacir Longo, 83 anos, 
encerrando a sessão solene de 9 de dezembro, 
realizada pela Câmara Municipal de São Pau-

lo (CMSP) para restituir simbolicamente os manda-
tos de 42 vereadores cassados por ações autoritárias,  
entre 1937 e 1969.

Nessa noite, Longo atuou como presidente na se-
gunda metade da sessão solene. Nem parecia que, 49 
anos antes, um dia após o golpe militar de 31 de março 
de 1964, o mesmo Longo, então vereador, havia sido 
obrigado a fugir da Câmara, escondido em um carro, 
para não ser preso pela polícia.

Para o ex-vereador, a democracia que saudou em 
sua fala é uma menina ainda, uma moça mal saída 
dos 25 anos. Ele defende que o regime democrático, 
com respeito à liberdade política, só começou a ser 
construído no País a partir da Constituição de 1988. E 

olhe lá. “Ainda temos que avançar muito na constru-
ção da democracia, não apenas política, mas social.”

Para Longo, não houve “redemocratização” após o 
fim da ditadura, simplesmente porque não existiu regi-
me democrático antes, fosse no período monárquico, 
na República Velha ou mesmo após o fim do Estado 
Novo. “Tivemos democracia de 1946 a 1964, quando 
houve todas essas cassações denunciadas aqui hoje? 
Não tivemos”, disse. “A noite de hoje é importante para 
as novas gerações tomarem conhecimento de que no 
Brasil nunca houve democracia de fato para todos; nes-
te País sempre reinou a opressão a todas as oposições”, 
criticou Longo durante a sessão.

Um dos exemplos das imperfeições do regime demo-
crático brasileiro estava sentado à esquerda de Longo: 
Armando Pastrelli, 95 anos. Eleito vereador em 1947, 
teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleito-
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ral (TSE). Quando tentou entrar na 
Câmara para ver a posse dos cole-
gas, em 1º de janeiro de 1948, foi 
barrado na porta. Agora, Pastrelli 
estava de volta à Casa, presidindo a 
primeira metade da sessão de resti-
tuição de mandatos. “Eu me sinto 
muitíssimo honrado em ver que me 
fizeram justiça”, afirmou.

Em sua fala, Pastrelli lembrou 
que a cassação do mandato parla-
mentar foi apenas uma das várias 
perseguições que enfrentou. Por 
ter sido membro do clandesti-
no Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), passou a ser abordado o 
tempo todo pela polícia e enfren-
tou dificuldade até para arrumar 
emprego. Para fugir da persegui-
ção, resolveu trabalhar no Ama-
pá. Mesmo lá, foi alcançado pela 
chegada de um cartão de Natal 
enviado pelo líder comunista Luís 
Carlos Prestes, o qual despertou 
comentários de como Pastrelli 
seria “perigoso”. Cansado, abriu 
uma oficina para consertos de má-
quinas gráficas que, após alguns 
anos, tornou-se uma indústria 
bem-sucedida, transformando o 
antigo operário em patrão. “Fiquei 
ligado à burguesia, peguei idade 

e gozei um pouco dos benefícios 
que a riqueza traz”, relembrou.

LEMBRANÇAS DE FAMÍLIA
Homenagens como esta permitem 
“reescrever a história”, afirmou o 
vereador Orlando Silva (PCdoB), 
ao lembrar que a comunista Elisa 
Kauffmann Abramovich, até então 
considerada uma candidata eleita 
e não empossada, agora passava a 
ser oficialmente reconhecida pela 
CMSP como a primeira vereado-
ra em São Paulo. O parlamentar 
Gilberto Natalini (PV) disse que o 
evento ajudaria a lembrar a todos 
da necessidade de rejeitar soluções 
autoritárias para os problemas da 

política. “Só o aprofundamento da 
democracia pode consertar os erros 
da própria democracia”, afirmou.

Além de Longo e Pastrelli, únicos 
vivos entre os cassados, a cerimônia 
também contou com a participação 
das famílias dos antigos vereadores, 
que receberam diplomas simbólicos 
de restituição de mandato. “Meu avô 
ficaria feliz ao ver o reconhecimento 
da Câmara Municipal de São Paulo, a 
mais importante do País, num even-
to pró-democracia como este”, afir-
mou Luiz Antônio Marrey, procura-
dor de Justiça do Ministério Público 
de São Paulo e neto de José Adriano 
Marrey Junior, vereador cassado em 
1937, com o fechamento de todas as 
casas legislativas pelo Estado Novo.

“Foi feita justiça”, disse Sônia 
Maria Dias Carvalho Simões, viúva 
de Benone Simões, comunista cas-
sado em 1947. “Meu marido dizia 
que havia lutado o bom combate, 
deixando suor e lágrimas. Nunca se 
arrependeu de nada.”

Outro filho de comunista cassa-
do em 1947, Hermes Ubiratan Cha-
de disse que o evento foi uma boa 
homenagem ao pai, Calil Chade, e 
às lembranças que deixou. “O que a 
vida dele passou para mim é que o 
mais importante é a luta pelos nos-
sos sonhos e ideais”, recordou. 

HOMENAGEM
Vereadores José Américo e Orlando Silva entregam diploma a Armando Pastrelli

RESTITUIÇÃO • Com família e vereadores, Moacir Longo é homenageado no plenário
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Vereadores da 16ª Legislatura (2013-2016)
Abou Anni (PV) - suplente em exercício, Adilson Amadeu (PTB), Alfredinho 
(PT), Andrea Matarazzo (PSDB), Antonio Carlos Rodrigues (PR) - licenciado, Ari 
Friedenbach (PROS), Arselino Tatto (PT), Atílio Francisco (PRB), Aurélio Miguel (PR), 
Aurélio Nomura (PSDB), Rubens Calvo (PMDB), Celso Jatene (PTB) - licenciado, 
Claudinho de Souza (PSDB), Conte Lopes (PTB), Coronel Camilo (PSD) - suplente 
em exercício, Coronel Telhada (PSDB), Dalton Silvano (PV), David Soares (PSD), 
Donato (PT), Edemilson Chaves (PP), Edir Sales (PSD), Eduardo Tuma (PSDB), 
Eliseu Gabriel (PSB) - licenciado, Floriano Pesaro (PSDB), George Hato (PMDB), 
Gilson Barreto (PSDB), Goulart (PSD), Jair Tatto (PT), Jean Madeira (PRB), José 
Américo (PT), José Police Neto (PSD), Juliana Cardoso (PT), Laércio Benko (PHS), 
Marco Aurélio Cunha (PSD), Mario Covas Neto (PSDB), Marquito (PTB) - suplente 
em exercício, Marta Costa (PSD), Milton Leite (Democratas), Nabil Bonduki (PT), 
Natalini (PV), Nelo Rodolfo (PMDB), Netinho de Paula (PC do B) - licenciado, 
Noemi Nonato (PROS), Orlando Silva (PC do B) - suplente em exercício, Ota 
(PROS), Patrícia Bezerra (PSDB), Paulo Fiorilo (PT), Paulo Frange (PTB), Reis (PT), 
Ricardo Nunes (PMDB), Ricardo Teixeira (PV) - licenciado, Ricardo Young (PPS), 
Roberto Tripoli (PV), Sandra Tadeu (Democratas), Senival Moura (PT), Souza Santos 
(PSD), Toninho Paiva (PR), Toninho Vespoli (PSOL), Vavá (PT), Wadih Mutran (PP) - 
suplente em exercício

Mesa Diretora
Presidente: José Américo (PT)
1a Vice-Presidenta: Marta Costa (PSD)
2º Vice-Presidente: George Hato (PMDB)
1º Secretário: Claudinho de Souza (PSDB)
2º Secretário: Conte Lopes (PTB)
1º Suplente: Gilson Barreto (PSDB)
2º Suplente: Dalton Silvano (PV)
Corregedora: Sandra Tadeu (Democratas)
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Sua opinião é
muito importante para a
construção deste veículo
de comunicação pública

Entre em contato:
apartes@camara.sp.gov.br

Siga:
@RevistaApartes

Curta: 
/RevistaApartes

Visite: 
www.camara.sp.gov.br

Acompanhe as atividades da Câmara
e conheça o trabalho dos vereadores

Pela TV:
Canal 61.4 (aberto digital – 24h)

Canais a cabo 7 (digital) e 13 (analógico) NET, das 13h às 20h

Pela internet:
www.tvcamara.sp.gov.br

A política da cidade passa por aqui




