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00:00:00.849 --> 00:00:07.240 

DEPUTADA: Nós não podemos aceitar que nós, enquanto 

mulheres amazônicas, sejamos tratadas dessa forma. 

 

00:00:07.240 --> 00:00:14.360 

A todo momento é assim, somos tratadas... 

de forma racista... querendo sempre impor a 

 

00:00:14.360 --> 00:00:23.840 

sua posição, a sua localização e a sua 

forma de intervenção colonizadora. 

 

00:00:23.840 --> 00:00:28.240 

Não vamos mais aceitar que siga, agora em 

2021... 

 

00:00:28.240 --> 00:00:29.680 

HOMEM: Doutor deputado. 

 

00:00:29.680 --> 00:00:31.510 

Seu tempo esgotou, deputado. 

DEPUTADA: ...posições racistas e colonizadoras dentro 

 

00:00:31.510 --> 00:00:32.940 

desse espaço do Congresso Nacional. 

 



00:00:32.940 --> 00:00:33.940 

- Pois não, deputado. 

 

00:00:33.940 --> 00:00:39.960 

HOMEM: A deputada que a pouco falou se intitulando 

a representante (senhora e dona) 

 

00:00:39.960 --> 00:00:43.999 

dos povos indígenas, não representa os povos 

indígenas do Brasil. 

 

00:00:43.999 --> 00:00:45.250 

Tem várias etnias. 

 

00:00:45.250 --> 00:00:47.600 

DEPUTADA: De certo é tu, homem branco, que representa. 

 

00:00:47.600 --> 00:00:50.420 

Por favor, atacar a única parlamentar indígena. 

 

00:00:50.420 --> 00:00:51.420 

Respeita. 

 

00:00:51.420 --> 00:00:52.420 

HOMEM: Deputada Fernanda. 

 

00:00:52.420 --> 00:00:53.420 

- E nem ele representa os brancos. 

 

00:00:53.420 --> 00:00:54.679 

- Ele está com a palavra. 



 

00:00:54.679 --> 00:00:55.679 

- Respeito. 

 

00:00:55.679 --> 00:00:57.179 

Respeito à Joênia, única parlamentar indígena. 

 

00:00:57.179 --> 00:00:58.179 

Não aceito. 

 

00:00:58.179 --> 00:00:59.179 

Não aceito. 

 

00:00:59.179 --> 00:01:00.179 

Respeite-a. 

 

00:01:00.179 --> 00:01:01.600 

Lava a boca para falar da Deputada Joênia. 

 

00:01:01.600 --> 00:01:02.600 

- Então, Presidente... 

 

00:01:02.600 --> 00:01:04.790 

- Pode continuar. 

- ...é o seguinte... 

 

00:01:04.790 --> 00:01:06.310 

- Eu tenho uma questão de ordem, mas antes 

disso... 

 

00:01:06.310 --> 00:01:08.689 



- A ansiedade aqui é de quem quer votar primeiro 

 

00:01:08.689 --> 00:01:09.689 

- Pois não, deputada. 

 

00:01:09.689 --> 00:01:11.490 

- A deputada Joênia pediu um minuto, que 

eu acho que ela tem prevalência. 

 

00:01:11.490 --> 00:01:12.490 

- Os povos indígenas foram citados nessa 

fala. 

 

00:01:12.490 --> 00:01:13.770 

- Como direito de resposta. 

 

00:01:13.770 --> 00:01:18.329 

- Senhora Presidente, é a segunda vez que 

eu vejo esse parlamentar falando em relação 

 

00:01:18.329 --> 00:01:19.329 

aos povos indígenas. 

 

00:01:19.329 --> 00:01:20.329 

- Direito de resposta de quê? 

 

00:01:20.329 --> 00:01:21.750 

Eu não citei o nome da deputada. 

 

00:01:21.750 --> 00:01:26.032 

Eu não citei o nome da deputada. 



 

00:01:26.032 --> 00:01:27.032 

- Mas falou em povos indígenas e eu sou indígena, 

porque... 

 

00:01:27.032 --> 00:01:28.032 

- Ah, a senhora 

 

00:01:28.032 --> 00:01:29.032 

- Mas tão me acusando 

 

00:01:29.032 --> 00:01:30.032 

- Senhora Presidente, não tem essa previsão 

no regimento. 

 

00:01:30.032 --> 00:01:31.032 

- Quando generaliza uma questão atinge todos 

os entornos. 

 

00:01:31.032 --> 00:01:32.032 

- A previsão no regimento é você citar 

nominalmente o parlamentar. 

 

00:01:32.032 --> 00:01:33.032 

- Por favor. 

 

00:01:33.032 --> 00:01:34.032 

- E ele citou. 

 

00:01:34.032 --> 00:01:35.032 

Senhora Presidente. 



 

00:01:35.032 --> 00:01:36.032 

- Não há. 

 

00:01:36.032 --> 00:01:37.032 

Não há. 

 

00:01:37.032 --> 00:01:38.032 

Não há essa previsão. 

 

00:01:38.032 --> 00:01:39.032 

- Ele citou na primeira vez, eu não tive 

o tempo adequado... 

 

00:01:39.032 --> 00:01:40.032 

- Por favor, vamos manter a ordem. 

- ...de direito de resposta. 

 

00:01:40.032 --> 00:01:43.479 

- Cada vez que... se tiver um japonês aqui, 

toda hora que eu falo "japonês" tem que dar 

 

00:01:43.479 --> 00:01:44.479 

  

 

00:01:44.479 --> 00:01:45.539 

- Deputada Joênia, pois não. 

 

00:01:45.539 --> 00:01:52.020 

Joênia Wapichana: Não citou meu nome, a 

primeira vez que ele citou meu nome eu não 



 

00:01:52.020 --> 00:01:53.259 

respondi, mas agora é a segunda vez que ele 

ataca os povos indígenas. 

 

00:01:53.259 --> 00:01:55.219 

- Eu não citei o nome dessa deputada. 

 

00:01:55.219 --> 00:01:58.381 

Joênia Wapichana: E eu como indígena Wapichana 

eu tenho obrigação... 

 

00:01:58.381 --> 00:02:00.369 

- Não citei o nome dessa deputada. 

 

00:02:00.369 --> 00:02:01.369 

Joênia Wapichana: ...de defender. 

 

00:02:01.369 --> 00:02:03.509 

Citou a primeira vez e essa já foi generalizada. 

 

00:02:03.509 --> 00:02:04.509 

- Mentira. 

 

00:02:04.509 --> 00:02:05.509 

Mentira. 

 

00:02:05.509 --> 00:02:06.509 

Mentira. 

 

00:02:06.509 --> 00:02:08.930 



Eu não citei o nome... 

 

00:02:08.930 --> 00:02:11.690 

[Várias vozes falam] 

 

00:02:11.690 --> 00:02:17.030 

- Nós não vamos transformar essa sessão 

numa conversa paralela entre... 

 

00:02:17.030 --> 00:02:18.030 

- Presidente. 

 

00:02:18.030 --> 00:02:20.030 

- Deixa ela terminar o raciocínio. 

 

00:02:20.030 --> 00:02:21.030 

- Presidenta. 

 

00:02:21.030 --> 00:02:23.080 

- A questão está superada. 

 

00:02:23.080 --> 00:02:24.240 

Não, a questão está superada. 

 

00:02:24.240 --> 00:02:25.560 

- Eu tenho 1 minuto e 24... 

 

00:02:25.560 --> 00:02:29.880 

- Eu vou... já retirei com base no... já 

retirei com base no regimento. 

 



00:02:29.880 --> 00:02:32.793 

- Presidente, a senhora deixou aqui o deputado 

aqui de Roraima falar mais de três minutos. 

 

00:02:32.793 --> 00:02:35.590 

- Com a palavra o deputado... 

 

00:02:35.590 --> 00:02:37.350 

- Questão de ordem, Presidenta. 

 

00:02:37.350 --> 00:02:39.110 

- Que imparcialidade é essa? 

 

00:02:39.110 --> 00:02:40.740 

- A questão já está superada. 

 

00:02:40.740 --> 00:02:41.740 

- Nós não vamos tocar a reunião dessa forma. 

 

00:02:41.740 --> 00:02:42.740 

- Questão de ordem. 

 

00:02:42.740 --> 00:02:44.440 

- Minha questão de ordem não está superada. 

 

00:02:44.440 --> 00:02:45.670 

- Nós não vamos tocar a reunião dessa forma. 

 

00:02:45.670 --> 00:02:46.670 

- Eu quero uma reclamação. 

 



00:02:46.670 --> 00:02:47.670 

- Eu estou usando o regimento. 

 

00:02:47.670 --> 00:02:49.511 

A questão que a Deputada Joênia está levantando... 

 

00:02:49.511 --> 00:02:50.511 

- Mas eu não terminei, a senhora cortou. 

- ...com todo respeito, está superada. 

 

00:02:50.511 --> 00:02:54.670 

É sobre a audiência pública, já foi respondida. 

 

00:02:54.670 --> 00:02:58.930 

- Eu estou falando da consulta, da Convenção 

169... 

 

00:02:58.930 --> 00:03:00.820 

- Está falando da Convenção 169, Presidenta. 

 

00:03:00.820 --> 00:03:02.760 

- O que ela quer... 

 

00:03:02.760 --> 00:03:03.760 

- Presidente. 

 

00:03:03.760 --> 00:03:04.760 

- A convenção trata de... 

 

00:03:04.760 --> 00:03:05.760 

- De direito de resposta. 



 

00:03:05.760 --> 00:03:07.380 

Eu fui citada novamente. 

 

00:03:07.380 --> 00:03:08.450 

- Questão de ordem, Deputada Érica. 

 

00:03:08.450 --> 00:03:10.280 

- Ela foi citada agora. 

 

00:03:10.280 --> 00:03:12.073 

- Não, não foi citada não. 

 

00:03:12.073 --> 00:03:13.073 

- Eu fui citada novamente. 

 

00:03:13.073 --> 00:03:14.073 

- Pela ordem, senhora Presidente. 

 

00:03:14.073 --> 00:03:15.073 

- Presidente. 

 

00:03:15.073 --> 00:03:16.073 

- O artigo 70... 

 

00:03:16.073 --> 00:03:17.073 

Presidente. 

 

00:03:17.073 --> 00:03:18.073 

Senhora Presidente. 

 



00:03:18.073 --> 00:03:19.073 

- Ela foi citada textualmente. 

 

00:03:19.073 --> 00:03:20.073 

- Senhora Presidente. 

 

00:03:20.073 --> 00:03:21.400 

- A senhora foi citada pejorativamente. 

 

00:03:21.400 --> 00:03:22.400 

- Presidente. 

 

00:03:22.400 --> 00:03:25.170 

- O deputado Iran citou textualmente a deputada 

Joênia, ela tem o direito de responder. 

 

00:03:25.170 --> 00:03:27.290 

- Não houve nenhuma menção injuriosa. 

 

00:03:27.290 --> 00:03:28.290 

Eu já decidi. 

 

00:03:28.290 --> 00:03:29.290 

Deputada Érica, questão de ordem. 

 

00:03:29.290 --> 00:03:30.290 

- Presidente. 

 

00:03:30.290 --> 00:03:31.290 

- Deputada Érica. 

 



00:03:31.290 --> 00:03:32.290 

Ou eu vou anunciar... 

 

00:03:32.290 --> 00:03:33.290 

- O deputado Iran citou textualmente a deputada 

Joênia. 

 

00:03:33.290 --> 00:03:34.290 

- Presidente. 

 

00:03:34.290 --> 00:03:35.290 

Presidente. 

 

00:03:35.290 --> 00:03:36.290 

- Ela tem direito de resposta. 

 

00:03:36.290 --> 00:03:37.290 

- Não, Presidente. 

 

00:03:37.290 --> 00:03:38.290 

Questão de ordem. 

 

00:03:38.290 --> 00:03:39.290 

Questão de ordem. 

 

00:03:39.290 --> 00:03:40.290 

- Presidente, isso é covardia. 

 

00:03:40.290 --> 00:03:40.790 

Isso é covardia. 

 


