CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº _____ DE 2019
(Da bancada do PSOL)

Solicita ao Ministro das Relações Exteriores,
Sr. Ernesto Araújo, informações acerca da
viagem do Presidente da República, o Sr. Jair
Messias Bolsonaro, e sua comitiva, para a
cidade de Dallas (EUA), onde supostamente
receberia um prêmio.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º da Constituição
Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, as seguintes informações do Ministro das Relações Exteriores, Sr.
Ernesto Araújo, informações acerca da viagem do Presidente da República, o Sr. Jair
Messias Bolsonaro, e sua comitiva, para a cidade de Dallas (EUA), onde
supostamente receberia um prêmio1:
1. Quando e por iniciativa de quem as tratativas para a referida viagem
se iniciaram?
2. Solicita-se o envio de cópia de toda a comunicação prévia e
preparatória à referida viagem, tanto entre as partes brasileiras e
estadunidenses, quando entre os diferentes órgãos brasileiros
envolvidos.

1

Disponível em: https://www.msn.com/pt-br/noticias/politica/prefeito-de-dallas-recusa-se-a-dar-as-boasvindas-a-bolsonaro/ar-AABqFDH?ocid=sw
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3. Quais os custos da viagem e quais as bases legais para as respectivas
despesas?
4. Solicita-se a lista completa e discriminada dos custos da viagem e
cópias dos recibos e notas fiscais de cada um dos itens.
5. Quem foram os responsáveis pela elaboração da agenda do
Presidente? Quais critérios foram utilizados e que objetivos estavam
em pauta na elaboração da mesma?
6. Solicita-se o envio da agenda completa do Presidente durante a
referida viagem, com os locais e datas de cada compromisso, e a lista
completa

dos

participantes

e

interlocutores,

brasileiros

e

estrangeiros, com seus respectivos cargos em cada um dos eventos e
encontros.
7. As eleições argentinas foram discutidas com o ex-presidente G. W.
Bush? Se sim, em que termos e por inciativa de qual das partes? Qual
a posição deste Ministério sobre este tema? Houve compromissos
assumidos? Se sim, quais?
8. A situação na Venezuela foi discutida na reunião o ex-presidente G.
W. Bush? Se sim, em que termos e por inciativa de qual das partes?
Qual a posição deste Ministério sobre este tema? Houve
compromissos assumidos? Se sim, quais?
9. Além dos temas mencionados nas questões anteriores, quais foram os
assuntos discutidos na reunião com o ex-presidente G. W. Bush?
Houve compromissos assumidos? Se sim, quais?
10. Solicita-se uma lista exaustiva dos temas tratados na reunião com o
ex-presidente G. W. Bush, assim como a posição deste Ministério
sobre cada um deles.
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11. O Presidente se reuniu com empresários? Quem foi o responsável por
organizar este encontro e realizar os convites? Quem estava presente
neste encontro e que temas foram discutidos? Houve compromissos
assumidos? Se sim, quais?
12. Quais os temas tratados em reunião com o senador republicano Ted
Cruz e qual a posição deste ministério sobre cada um desses temas?
Houve compromissos assumidos? Se sim, quais?
13. Solicita-se o envio da ata de todas as reuniões e compromissos, assim
como eventuais documentos advindos de compromissos assumidos.
14. Como este Ministério se posiciona diante da recusa do prefeito Mike
Rawlings em receber o Presidente oficialmente?
15. O Presidente foi a Dallas receber um prêmio? Se sim, qual? A convite
de quem?
16. Como este Ministério responde à afirmação do presidente do
Conselho de Assuntos Mundiais de Dallas e Fort Worth, Jorge Baldor,
de que não convidou o “presidente brasileiro homofóbico e misógino
Jair Bolsonaro”, e que o Presidente teria convidado a si mesmo e “não
está recebendo um prêmio”?

JUSTIFICATIVA

A imprensa brasileira noticiou amplamente que o Presidente Jair
Bolsonaro foi escolhido como a pessoa do ano pela Câmara de Comércio BrasilEstados Unidos e seria homenageado num jantar no dia 14 de maio, no Museu de
História Nacional de Nova York. No entanto, a atividade foi cancelada devido a
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diversos protestos relacionados ao comportamento homofóbico, racista e machista
do presidente brasileiro2.
Após as manifestações contrárias à homenagem supracitada, inclusive
do prefeito da cidade de Nova York, o Sr. Bill de Blasio 3, várias empresas que
patrocinariam o evento desistiram formalmente de financiá-lo4.
O Palácio do Planalto concluiu pelo cancelamento do evento em Nova
York (EUA) e, em seguida, surgiu Dallas, no Texas (EUA), como local supostamente
mais afável. O prefeito de Dallas, o Sr. Mike Rawlings, havia adotado um tom mais
conciliador. Afirmou que, apesar de não concordar com as políticas de Bolsonaro,
ele fora eleito legitimamente e mereceria as boas vindas, em respeito aos brasileiros.
Contudo, o prefeito voltou atrás nas suas declarações diante de um abaixo assinado
de 7 dos 14 vereadores da cidade, avisou que, além de não dar as boas-vindas ao
presidente brasileiro, não participaria de nenhum evento com o líder brasileiro.
Este requerimento de informação tem o fito de obter mais detalhes
sobre esta viagem do Presidente da República e sua comitiva aos Estados Unidos,
como a natureza e objetivo da viagem, os valores gastos, os participantes da comitiva
presidencial, a justificativa que contemple interesse público e demais
informações5.
O Presidente Jair Bolsonaro está com amigos e a comitiva presidencial
fazendo turismo pelas ruas de Dallas, no estado do Texas, Estados Unidos.
Acompanhado dos amigos deputados pastor Marco Feliciano (Podemos/SP) e Hélio
“Bolsonaro” Negão (PSL/RJ), o capitão chegou às 9 horas desta quinta-feira, 15 de
maio de 2019, nos Estados Unidos. O único compromisso na agenda oficial do
2

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/bolsonaro-e-escolhido-como-pessoa-doano-pela-camara-de-comercio-brasil-eua.shtml
3
Disponível em: https://exame.abril.com.br/mundo/seu-odio-nao-e-bem-vindo-aqui-diz-prefeito-de-novayork-a-bolsonaro/
4
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/empresas-desistem-depatrocinar-homenagem-bolsonaro-em-ny.html
5
Disponível em: https://www.revistaforum.com.br/sem-agenda-de-governo-bolsonaro-leva-amigos-ecomitiva-para-fazer-turismo-em-dallas/
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presidente para o dia foi o encontro com o ex-presidente George W. Bush, que foi
surpreendido com a visita do brasileiro6.
O encontro do Presidente Jair Bolsonaro com o George Bush ocorreu
no escritório do ex-presidente norte-americano às 17 horas (horário de Brasília). Os
dois não posaram para foto oficial e o conteúdo da conversa não foi revelado à
imprensa.
Portanto, como não há agenda oficial do Presidente da República em
Dallas (EUA), não se sabe quais atividades oficiais serão realizadas ou se existirão
de fato.
Diante desses fatos, com a urgência que se faz necessária, requeremos
as informações aqui solicitadas.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2019.

Ivan Valente
Líder do PSOL
Fernanda Melchionna
Primeira Vice-Líder do PSOL

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Glauber Braga
PSOL/RJ

6

Disponível em: https://www.revistaforum.com.br/bush-nao-convidou-e-foi-surpreendido-com-visita-debolsonaro-diz-assessor/?utm_source=social_mais&utm_medium=widget
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Luiza Erundina
PSOL/SP

Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Sâmia Bomfim
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ
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