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PROPOSIÇÃO  Nº 413.00001.2021

O Vereador , no uso de suas atribuições legais,Professor Euler
submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte
proposição:

Requerimento de Moção de protesto

EMENTA

Moção de repúdio às falas do
ex-deputado federal, Roberto
Jefferson, Presidente
Nacional do PTB, acerca da
formação de milícias para
depredar patrimônio público e
agredir Guardas Municipais
de Juiz de Fora/MG.

Requer à Mesa, na forma regimental, que seja inserido em ata a moção
de repúdio às falas do ex-deputado federal, Roberto Jefferson,
Presidente Nacional do PTB, acerca da formação de milícias para
depredar patrimônio público e agredir Guardas Municipais de Juiz de
Fora/MG.
 
 

Palácio Rio Branco, 31 de março de 2021

Professor Euler
Vereador

Justificativa



No dia 27 de março, o ex-deputado federal Roberto Jefferson,
atualmente Presidente Nacional do PTB, em live com um vereador de
Juiz de Fora/MG, defendeu a ideia de serem criadas milícias para
promover agressões aos Guardas Municipais desta cidade. O vídeo
pode ser acessado no link a seguir:

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/03/29/interna_politica,
1251776/roberto-jefferson-milicias-deveriam-dar-um-pau-na-guarda-
municipal-de-jf.shtml

 

Durante a live, o ex-deputado federal, fala: "Está precisando montar
umas milícias em Juiz de Fora e dar um pau na Guarda Municipal. Um
pau! Pau para quebrar, para piorar os caras". Segundo ele, estes
milicianos deveriam "atear fogo nas viaturas" e "dar pauladas nos
joelhos e cotovelos, para quebrar" os agentes.

 

Roberto Jefferson, quando foi eleito para a Câmara Federal, tinha
justamente como dever propor e aprovar leis que visassem a defender a
ordem pública, a segurança nacional e tantas outras questões
essenciais à manutenção da unidade da pátria. É absolutamente
inadequado que um ex-parlamentar e hoje Presidente Nacional de um
dos mais importantes partidos do país se expresse no sentido de incitar
a violência contra os agentes da Guarda Municipal de qualquer cidade.

A todas as pessoas é dado o direito de discordar das políticas
governamentais em nível federal, estadual e municipal. A todas as
pessoas é resguardado o direito de protestar. A ninguém é dado o
direito de depredar o patrimônio público e agredir ou incitar agressão
contra outrém. Curitiba é uma cidade de gente pacífica, gente que
pensa e resolve seus problemas com o debate de ideias e não com o
embate de pessoas. Como representantes eleitos da população de
Curitiba, está entre os nossos deveres repudiar toda fala e ação que
tenha como intuito depredar o patrimônio público e colocar em risco a
vida de cidadãos, sob pena de permitirmos que isto se vire também
contra o nosso próprio município e povo.

Em respeito e consideração a todas as Guadas Municipais existentes
nas mais diversas cidades do país, justifico a Moção de Repúdio contra
as supracitadas falas do Presidente Nacional do PTB, Roberto Jefferson.
 


