CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão de Direitos Humanos e Minorias
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº _______/____
Do Sr. HELDER SALOMÃO

Requer informações ao MinistroChefe da Secretaria de Governo,
Carlos Alberto dos Santos Cruz, sobre
divulgação de vídeo comemorativo do
Golpe Militar de 1964.

Requeiro, nos termos da Constituição da República, art. 50, § 2º, e
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em especial o art. 24, inciso V,
combinado com o art. 115, inciso I, que seja encaminhado, através da Mesa, ao
Ministro-Chefe da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, pedido
de informações sobre vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do Palácio do
Planalto no último dia 31 de março, particularmente:





Autoria do vídeo;
Responsáveis pela produção do vídeo;
Custos de produção do vídeo;
Responsáveis pela divulgação do vídeo.

JUSTIFICATIVA
No dia 31 de março a sociedade brasileira foi surpreendida com a
divulgação, pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, de vídeo que
celebra o regime militar, na data em que o Golpe de Estado perpetrado em 1964
completou 55 anos. O material vale-se de um proselitismo político de Guerra Fria
para afirmar, grosseiramente, que o Exército “apenas cumpriu seu papel”.
O texto celebra um regime de exceção, que praticou crimes contra a
humanidade e violou os direitos decorrentes da dignidade da pessoa humana. De
1964 a 1985 ocorreram a prática sistemática de detenções ilegais e arbitrárias e
de tortura, assim como o cometimento de execuções, desaparecimentos forçados
e ocultação de cadáveres por agentes do Estado brasileiro. São as conclusões da
Comissão Nacional da Verdade, que confirmou 434 assassinatos e
desaparecimentos, que certamente não correspondem ao total, mas apenas ao
de casos cuja comprovação foi possível. Sabe-se também que esses crimes
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foram autorizados pela cadeia de comando que chegava aos PresidentesGenerais.
A Comissão recomendou, dentre outros itens, o reconhecimento,
pelas Forças Armadas, de sua responsabilidade institucional pelas graves
violações de direitos humanos; a responsabilidade jurídica dos agentes; e a
proibição da realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe militar de
1964. Ao contrário disso, e de todo o esforço pós-redemocratização no sentido da
justiça de transição de memória, verdade e justiça, um canal oficial divulga
mensagem que enaltece o regime que permitiu os crimes lesa humanidade.
Segundo informações do jornal Folha de São Paulo 1, do jornal O
Globo2 e do jornal O Estado de São Paulo3, dentre outros veículos de imprensa, o
vídeo foi divulgado por número oficial de WhatsApp da Secretaria de
Comunicação da Presidência da República, subordinada à Secretaria de
Governo. O vídeo é apócrifo e a responsabilidade por sua autoria, sua divulgação,
e sobre os custos de produção, deve ser de conhecimento público, razão pela
qual peço apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento.
Sala das Sessões, _____ abril de 2019

________________________________
Deputado HELDER SALOMÃO
PT/ES
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias
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https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/03/planalto-e-eduardo-bolsonaro-divulgamvideo-que-celebra-golpe-de-64.shtml
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https://oglobo.globo.com/brasil/planalto-divulga-video-que-exalta-golpe-militar-de-196423563896
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https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,planalto-divulga-video-em-defesa-do-golpemilitar-de-1964,70002774499

