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Nota de Repúdio à Intolerância e Autoritarismo contra a UFRGS 
 

 

 Na tarde desta quarta-feira 20/04, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre 
foi palco de mais um episódio da deplorável onda de intolerância e autoritarismo que 
assola o país. 

 Com 14 votos favoráveis e 13 contrários, foi aprovada a Moção de Repúdio 
proposta pelo Vereador Valter Nagelstein (PMDB) dirigida a três docentes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): o reitor Carlos Alexandre 
Netto, o vice-reitor Rui Vicente Oppermann e o professor Domingos Savio Dresch da 
Silveira, da Faculdade de Direito. 

 A moção tem evidente cunho repressor e desrespeita a autonomia 
universitária, desconhecendo os princípios que orientam a relação entre 
universidade e sociedade. Em caráter acusatório, imputa à Gestão parcialidade 
político-partidária na “organização do Grande Ato em Defesa da Democracia e da 
Legalidade”, ocorrido no dia 30 de março, e ao Docente de estar envolvido “em 
episódio de violência contra a liberdade de expressão e manifestação de uma 
aluna”. 

 A Seção Sindical ANDES/UFRGS compareceu à Sessão da Câmara, através 
de dois diretores, que presenciaram a afronta à autonomia universitária, a 
criminalização de toda e qualquer manifestação em defesa da democracia e o abuso 
do poder de manifestação do legislativo municipal. 

 A Seção Sindical ANDES/UFRGS denuncia o caráter repressor e cerceador 
das liberdades democráticas contido no documento aprovado na Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre e manifesta preocupação com mais esse ataque de 
cunho autoritário, convidando a comunidade da UFRGS, a comunidade acadêmica 
brasileira e toda a população que defende a democracia a combater o processo 
retrógrado de intolerância e imposição de um discurso único que está em curso. 
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