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RDP - REQUERIMENTO D COM PROCESSO 8/2021 DE
11/02/2021
Promovente:
Ver. XEXÉU TRIPOLI (PSDB)
Ementa:
REQUEIRO, nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de
São Paulo e do artigo 91 da Resolução nº 02, de 26 de abril de 1991,
do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a instauração de
Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, a ser integrada por 07 (sete)
membros, com prazo de duração de 120(cento e vinte) dias,
prorrogáveis na forma regimental, com a finalidade de analisar e
investigar o comércio de armas de fogo e munições na cidade de São
Paulo e sua fiscalização por parte das autoridades competentes com
o objetivo de entender a dinâmica deste tipo de negócio e
comportamentos associados bem como seus desdobramentos e
possíveis impactos na rotina de nossa população, na segurança
pública e no Sistema Único de Saúde.
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Vereador Xexéu Tripoli

CONSIDERANDO o registro de recorde de vendas de armas de fogo,
registradas pela Polícia Federal em todo território nacional do ano
de 2019 para 2020, de um acréscimo de 91% (de 94.064 armas para
179.771);
CONSIDERANDO a estimativa de manutenção deste aumento da
comercialização de armas de fogo no ano de 2021;
CONSIDERANDO a indicação do Governo Federal em ampliar ainda
mais o acesso a armas de fogo e munições pela população civil
mediante a publicação de decretos para tal finalidade;
CONSIDERANDO a pressão do Executivo Federal no Congresso
Nacional para alterar a legislação com o intuito do armamento da
população civil;
CONSIDERANDO que um terço das mortes por armas de fogo na
América Latina e Caribe ocorrem no Brasil;
CONSIDERANDO o problema causado pelo mau uso de armas e
munições pela população civil, que acarreta a perda de vidas
inocentes em inúmeros casos amplamente divulgados pela mídia;
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REQUEIRO, nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de
São Paulo e do artigo 91 da Resolução nº 02, de 26 de abril de 1991,
do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a instauração de
Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, a ser integrada por 07 (sete)
membros, com prazo de duração de 120(cento e vinte) dias,
prorrogáveis na forma regimental, com a finalidade de analisar e
investigar o comércio de armas de fogo e munições na cidade de São
Paulo e sua fiscalização por parte das autoridades competentes com
o objetivo de entender a dinâmica deste tipo de negócio e
comportamentos associados bem como seus desdobramentos e
possíveis impactos na rotina de nossa população, na segurança
pública e no Sistema Único de Saúde.
São Paulo, 05 de fevereiro de 2021
Vereador Xexéu Tripoli
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DESPACHO

PUBLIQUE-SE e OFICIE-SE o requerimento.

______________________________________________

PRESIDENTE
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