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RDP - REQUERIMENTO D COM PROCESSO 15/2021 DE
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Promovente:
Ver. FERNANDO HOLIDAY (NOVO)
Ementa:
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade
de investigar as invasões em propriedades públicas e privadas no
Município, bem como o envolvimento de organizações criminosas.
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SAO PAULO

Gabinete do vereador Fernando Holiday

Requerimento n°

/2021

Criação de Comissão Parlamentar de Inquérito

a

Parlamentar

criação

de

Inquérito,

Comissão

com

finalidade de investigar as invasões

propriedades públicas e privadas
Município, bem como o envolvimento

organizações criminosas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

CONSIDERANDO que existem diversos edifícios invadidos em São Paulo;

ONSIDERANDO que a invasão pode acarretar danos estruturais ao imóvel, dada à

lta de manutenção, a exemplo do colapso do Edifício Wilton Paes de Almeida no
Largo do Paissandu; e

CONSIDERANDO que são praticados ilícitos penais, cíveis e administrativos nos
i

locais invadidos,

REQUEIRO à Vossa Excelência, com fundamento no artigo 33 da Lei Orgânica do

Município de São Paulo, bem como nos artigos 91 e 93 do Regimento Interno desta

Casa, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as invasões em
propriedades públicas e privadas no Município, bem como o envolvimento de
organizações criminosas.
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO

Gabinete do vereador Fernando Holiday

É sabido que a Prefeitura recebe denúncias constantes acerca das invasões e ocupações

de diversos Movimentos, sob a alegação de que os mesmos não estavam cumprindo a

sua respectiva função social, ou que se encontravam em situação ociosa.

em tese, qualquer tipo de progresso ou perspectiva de evolução na forma de contenção

das invasões ou ocupações irregulares. Impõe-se, por conseguinte, uma completa
investigação,

a justificar a criação

da COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO, respaldada pelas assinaturas que acompanham a proposta.

Vereador
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Gabinete do vereador Fernando Holiday

Requerimento nº 15/2021
Criação de Comissão Parlamentar de Inquérito
Requer

a

Parlamentar

criação
de

de

Inquérito,

Comissão
com

a

finalidade de investigar as invasões em
propriedades públicas e privadas no
Município, bem como o envolvimento de
organizações criminosas.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em complementação ao pedido de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito em
epígrafe, requer, nos termos regimentais, que sua composição seja constituída por 5
(cinco) membros.
Sala das Sessões, fevereiro de 2021

Fernando Holiday
Vereador
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DESPACHO

DEFERIDO o requerimento.

______________________________________________

PRESIDENTE
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DESPACHO

PUBLIQUE-SE e OFICIE-SE o requerimento.

______________________________________________

PRESIDENTE
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