
 

1 
 

 
 
 

PREFEITURA DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI A 

 
Discurso do secretário de Direitos Humanos e Cidada nia, Rogério Sottili, no 

Encontro de Comissões sobre Direito à Memória, Verd ade e Justiça 
 

(27/04/13, das 14h às 15h30, em Cajamar/SP) 
 

Boa tarde a todas e todos, 

É com satisfação que participo deste encontro com tantos companheiros de luta 

pelo direito à memória e à verdade. O encontro de hoje, que reúne as Comissões 

da Verdade de todo o Brasil, é um momento histórico e um espaço privilegiado 

para refletir sobre o papel das comissões constituídas em todo o Brasil e para 

dialogar sobre as estratégias e ferramentas disponíveis para avançarmos na 

garantia do direito à memória e à verdade nas três esferas, de forma republicana.  

Há muitos anos venho me dedicando a esse tema, tanto pessoalmente quanto 

como gestor público. Primeiro na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, quando elaboramos o PNDH-3 e em que, assinei, como ministro em 

exercício, o PL que propunha a criação da Comissão Nacional da Verdade. Depois 

na Secretaria-Geral. 

Agora, no município de São Paulo, reitero meu compromisso com esse tema e 

reforço que faremos o que estiver ao nosso alcance para avançar de forma 

concreta e com a celeridade devida. Não serão poucos os desafios, como já 

temos visto desde esse início de gestão. Esses três primeiros meses foram 

difíceis, de reconstrução, de muito olhar para dentro do governo, nos dedicamos 

quase integralmente à reestruturação. Na Secretaria teremos uma assessoria 

dedicada a esse tema e quero aos poucos ir formando uma equipe para dar conta 
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de todas as ações necessárias, para dar respostas concretas às demandas que já 

temos recebido. 

Ainda assim, conseguimos organizar e apoiar algumas atividades com interface 

com a cultura e criar alguns espaços de diálogo, que precisam se multiplicar e se 

fortalecer muito. Cito alguns: 

• Atos em homenagem ao Alexandre Vannucchi Leme, cujo assassinato 

completa 40 anos (14-15/03); 

• Dia do Direito à Verdade na Maria Antônia, com diversas intervenções 

artísticas (24/03); 

• Sessão Especial do Filme ‘Hoje’, de Tata Amaral, no CineSESC da Augusta, 

filme muito premiado que estreou dia 17/04 em São Paulo, não deixem de ver 

(24/03); 

• Reunião do prefeito com familiares de mortos e desaparecidos políticos, que 

fizemos questão de construir junto ao Gabinete para que pudessem apresentar 

suas demandas diretamente (15/04). 

Nesse dia, foi assinado Protocolo de Intenções entre a Prefeitura, a SDH/PR e a 

Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, aberto à adesão das 

entidades que se interessarem, para elaborar propostas de ações para a 

efetivação do direito à memória e à verdade no município de São Paulo, em 

especial:  

1. A localização e identificação de mortos e desaparecidos políticos, iniciando 

por Perus. 

2. A identificação, preservação e criação de sítios, memoriais e lugares de 

memória. Já posso adiantar aqui que essa proposta já está caminhando bem 

rápido em relação a Perus e Vila Formosa e queremos expandir para outros 

locais. 
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3. A mobilização social, a promoção de educação em direitos humanos, a 

produção de conhecimento e divulgação. 

Desde já podemos anunciar alguns compromissos já pactuados por nossa 

Secretaria e pelo prefeito, a começar pela Comissão Municipal pelo Direito à 

Memória e à Verdade, que já surgia como um compromisso durante a campanha e 

que foi reforçado agora no Programa de Metas.  

Confesso a vocês que eu tive muitas dúvidas sobre a necessidade de se criar uma 

comissão municipal, quando já havia em São Paulo tantas outras dedicadas a 

esse tema às quais a Prefeitura poderia se somar e ajudar a fortalecer. No 

entanto, em conversas com muitos de vocês me convenci de que de fato se 

houver muito diálogo, muita interação entre as comissões existentes não haverá 

sobreposição de funções, pois há muito por fazer. Além disso, há questões que de 

fato competem à Prefeitura, como as relacionadas ao serviço funerário, à abertura 

de arquivos do executivo municipal, o reconhecimento de locais históricos 

localizados em terrenos da Prefeitura... Mas precisamos conversar muito para 

delinear nossa linha de atuação, vamos contar muito com a colaboração de vocês. 

Além da Comissão, já mencionar: 

• O apoio à retomada da identificação dos restos mortais retirados do 

Cemitério de Perus, em parceria com a SDH e a CEMDP.  

• A criação de um memorial no Cemitério de Vila Formosa e identificação de 

outros locais de memória no município. 

• Apoio a projetos de lei que proponham a alteração de nomes de rua e de 

monumentos históricos, como a lei proposta pelo Oswaldo e sancionada 

esta semana pelo Prefeito. 

• Construção de um cronograma de trabalho e agenda de compromissos em 

conjunto com os familiares e entidades. 
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Só poderemos avançar nessa construção e na consolidação dessas propostas se 

for de forma conjunta, com muito diálogo e com participação. 

 

Desejo um ótimo trabalho!  

Obrigado! 

 


