
Requerimento Nº: 1781 / 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 30 de Abril de 2020

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO DA CIDADE

DE SOBRAL, IVO FERREIRA GOMES, REPUDIANDO SUA CONDUTA

QUE INCITA A PRÁTICA DO CRIME DE DANO PREVISTO NO CÓDIGO

PENAL BRASILEIRO, NA FORMA QUE INDICA.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma dos artigos 228 e 229 do Regimento Interno, vem, com

o devido respeito e acatamento, requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne

a enviar expediente ao Senhor Prefeito da cidade de Sobral, Ivo Ferreira Gomes, repudiando sua conduta que incita a prática do

Crime de Dano previsto no artigo 163 do Código Penal brasileiro, conforme publicação realizada em sua rede social facebook, na

forma que indica.

Justificativa:

Não se pode admitir que uma pessoa em sã consciência pratique condutas que contribuam e incitem a prática de crimes no Estado

do Ceará, em especial quando essa pessoa se trata de um gestor municipal que deveria dar exemplos proveitosos a população.

	Por incrível que pareça, essa pessoa se trata do Sr. Prefeito do município de Sobral, Ivo Ferreira Gomes, que em 27.03.2020, às

16:23, realizou a seguinte publicação na sua rede social facebook: 

“Soube q vai ter uma carreata de filhinhos e filhinhas de papai em Fortaleza. Joguem pedras nos carros deles”.

Ivo F. Gomes.

		Ao pedir para que as pessoas joguem pedras nos carros dos manifestantes, o indivíduo citado acima incita, publicamente, a prática

de crime, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, senão vejamos o que dispõe o artigo 286 do Código Penal:

Incitação ao crime

Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.

		Por outro lado, o crime de dano incitado pelo Sr. Ivo Ferreira Gomes está tipificado no artigo 163 do Código Penal, que assim

dispõe:

Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

		O que se pode perceber é que o Sr. Ivo Ferreira Gomes incita o cometimento do crime de dano, e ainda o faz de forma publica, pois

realizou na sua rede social facebook, possibilitando que sua publicação se propague e viralize na rede mundial de computadores. 

		Podemos concluir que a prática de crimes, tais como atirar pedras em desfavor do patrimônio dos cearenses e depreciar o

patrimônio público se utilizando de máquinas agrícolas, não condiz com pessoas que se dizem ser democrata.
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Nesse sentido, diante da grave conduta praticada pelo Sr. Ivo Ferreira Gomes e do compromisso que esta Assembleia Legislativa

possui diante do povo cearense, solicitamos o apoio dos nobres pares afim de aprovar esta Moção de Repúdio.

Sala das Sessões, 06 de Abril de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 06.04.2020

Data Leitura do Expediente: 08.04.2020

Data Deliberação: 30.04.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 12.05.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 01029/2020/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 01781/2020, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 07/5/2020.
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