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JUSTIFICATIVA - PL 0354/2018 
Ministro Alfredo Buzaid atuou no período mais sombrio da história brasileira. Nomeado 

pelo então Presidente Médici, no período de 1969 a 1974, foi um dos apoiadores do Ato 
Institucional nº 5 que instaurou o período mais intenso de repressão, foi através do deste ato 
que se legalizou a cassação de direitos civis, políticos e violações aos direitos humanos 
durante a ditadura militar. 

Lourenço Carlos Diaféria, por sua vez, sofreu as agruras do cárcere no período militar. 
Nascido aos 28 dias do mês de agosto de 1933, no bairro do Brás, em São Paulo, faleceu 
vítima de infarto no dia 16 de setembro de 2008, aos 75 anos. 

Contista, cronista, jornalista, começou sua carreira jornalística em 1956 na Folha da 
Manhã, atual Folha de S. Paulo, onde escreveu 1369 crônicas. A carreira de cronista se iniciou, 
no ano do golpe militar, em 1964, quando escreveu seu primeiro texto assinado. 

Por escrever, também, crônicas sobre o cotidiano da cidade de São Paulo, foi 
considerado o único cronista paulista, permaneceu no periódico paulista até 1977, quando foi 
preso pelo regime militar devido ao conteúdo da crônica Herói. Morto. Nós., considerada 
ofensiva às Forças Armadas. 

A crônica comentava o heroísmo do sargento Sílvio Delmar Hollenbach, que pulou em 
um poço de ariranhas no zoológico de Brasília para salvar um menino, a criança se salvou, 
mas o militar morreu vencido pela voracidade dos animais. 

A crônica também citava o duque de Caxias, o patrono do Exército, lembrando o 
estado de abandono de sua estátua no centro da capital de São Paulo, próximo à Estação da 
Luz. 

No dia 16 de setembro de 1977, a Folha publicou a coluna de Lourenço Diaféria em 
branco. Diaféria foi considerado inocente em 1980. 

Depois da Folha, levou suas crônicas para o Jornal da Tarde, o Diário Popular e o 
Diário do Grande ABC, além de quatro emissoras de rádio e a Rede Globo. 

Católico praticante escreveu "A Caminhada da Luz", livro sobre dom Paulo Evaristo 
Arns, a quem admirava. Outra "religião" era o futebol: muitas de suas crônicas falavam desse 
esporte - e de seu time, o Corinthians, de quem escreveu em livro a primeira história publicada 
sobre as origens e a saga da maior equipe popular de São Paulo. 

Desde o início de 2008 Diaféria enfrentava problemas no coração, até que um infarto o 
levou, aos 75 anos, deixando viúva (Geíza), cinco filhos (Mauro, Cecília, Cláudio, Celina e 
Fabio) e quatro netos (Miguel, Júlia, Lucio e Olívia). 

Por todo o exposto, propõe-se o enquadramento da presente propositura no inciso III 
do artigo 5º da Lei 14.454 de 2007, uma vez que se trata o homenageado atual, de um ditador, 
responsável pelo ordenamento de inúmeros crimes contra a nação. 

Assim sendo, conto com o apoio de meus nobres pares na aprovação deste Projeto de 
Lei. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2018, p. 77 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br . 
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