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Nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, combinado com o
artigo 224 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, requeiro seja oficiada a Prefeitura
de São Paulo, na pessoa do Sr. Ricardo Nunes, para que preste as seguintes informações sobre o
protesto contra o atual Presidente da República, Sr. Jair Bolsonaro, ocorrido no Município de São Paulo
em 03/07/2021.
Considerando que a manifestação não ocorreu de forma pacífica e resultou em atos de
vandalismos contra bens privados e públicos localizados no Município, bem como em atos de violência
contra as forças policiais que atuam nesta Municipalidade, pergunta-se:
1 – A Prefeitura de São Paulo tinha conhecimento prévio sobre o proposto ocorrido em
03/07/2021?
2 – Considerando o histórico de manifestações anteriores, em especial o protesto ocorrido em
20/06/2021, que também resultou em atos de vandalismos e violência, questiona-se quais as
medidas preventivas foram tomadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo?
3 – Quem será responsável pelos reparos dos patrimônios depredados, sejam eles públicos ou
privados?
4 – Os criminosos que praticaram os atos de vandalismo e violência foram identificados? Quais
medidas disciplinares serão aplicadas?
5 – A Prefeitura de São Paulo fiscalizou o protesto, de modo a verificar se os participantes
atendiam às medidas sanitárias estabelecidas para o combate da COVID-19? Houve a aplicação
de penalidades àqueles que desobedeceram às medidas sanitárias, em especial a aqueles que
não
usaram
máscara?
6 – A Prefeitura de São Paulo irá prestar alguma assistência a àqueles comerciantes que tiveram o
seu patrimônio atingido pelos vândalos, de modo a diminuir os impactos no seu trabalho e ganho?
7 – Quais as medidas de segurança foram tomadas?
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8 – Quais os planos de ação serão tomados pela Prefeitura de São Paulo, caso ocorram novas
manifestações como as que ocorreram, de modo a evitar futuros vandalismos e violências, como
ocorrido nos dias 20/06/2021 e 03/07/2021?

Considerando que as manifestações promovidas pela esquerda sempre resultam em atos
de vandalismo e violência, como ocorrido no proposto de 20/06/2021, se faz necessário questionar a
Prefeitura Municipal de São Paulo, sobre as medidas preventivas de segurança e corretivas de
identificação e penalização dos indivíduos.
Os atos de vandalismo resultaram na depredação de patrimônios públicos, como ponto de
ônibus e patrimônio privados como os comércios (ex. agência bancária), sendo que os efeitos desta
violência recaíram sobre a população.
Além disso, as forças policiais que tentaram conter os manifestantes, tiverem a sua
integridade física atingida, apesar do risco está inerente a profissão, há uma responsabilidade dos
líderes dos Governos, em diminuir os impactos e resultados previsíveis em protestos como este.
Claramente, a intenção dos manifestantes não é reivindicar seus direitos, e sim assolar a
população paulistana de medo e insegurança.
Por tais razões, é que se faz necessário o presente requerimento, para que após a devida
apuração dos fatos, se o caso, possam ser responsabilizados todos os envolvidos no ato de
vandalismo e violência praticado durante a manifestação no último dia 03/07/2021.
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