
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO _______/2021 

 

Convoca consulta pública, via plebiscito, sobre o 

destino da Estátua Borba Gato e dá outras 

providências. 

 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º A Câmara Municipal de São Paulo convocará consulta plebiscitária 

acerca do destino da Estátua Borba Gato – situada na praça Augusto Tortorelo de 

Araújo, distrito de Santo Amaro –, se ela deverá ser retirada da via pública e colocada 

em um museu para fins de preservação do patrimônio histórico ou se deverá ser 

mantida no local onde está.  

Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário.  

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, Sala das Sessões.  

30 de julho de 2021. 

 

Vereadora Silvia Ferraro da Bancada Feminista do PSOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

É crescente no mundo todo o debate sobre a manutenção de homenagens – 

na forma de estátuas, monumentos e denominações de logradouros – a figuras 

polêmicas da história. No Brasil, esse é o caso das homenagens aos bandeirantes, 

grupo que tem seu papel histórico questionado cada vez mais por pesquisadores e 

movimentos sociais.  

Na cidade de São Paulo, a estátua Borba Gato, situada na praça Augusto 

Tortorelo de Araújo, distrito de Santo Amaro, tem sua remoção reivindicada por vários 

setores da sociedade. O monumento já foi alvo não só de críticas públicas, mas 

também de intervenções artísticas e políticas de repúdio. O incêndio da estátua no 

dia 24 de julho foi mais um capítulo desse embate.  

Por todo o exposto anterior, deve-se realizar consulta plebiscitária para que a 

população paulistana decida o futuro da estátua do Borba Gato, se ela deve ser 

retirada da via pública e colocada em um museu para fins de preservação do 

patrimônio histórico ou se deve ser mantida no local onde está.  

Conforme a Lei Orgânica, questões relevantes ao destino do Município 

poderão ser submetidas a plebiscito ou referendo, cabendo privativamente à Câmara 

Municipal autorizar a convocação destes instrumentos participativos (artigo 5; artigo 

14, inciso X; artigo 45).  

Nesse sentido, propomos através deste projeto de decreto legislativo a 

realização de um plebiscito para que os munícipes deem sua opinião e participem de 

decisão tão importante para a cidade. Além disso, a realização do plebiscito aproxima 

a população da Câmara Municipal e fortalece os instrumentos institucionais de 

participação popular. 

 

Vereadora Silvia Ferraro da Bancada Feminista do PSOL 


