
Requerimento Nº: 3876 / 2019

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 05 de Junho de 2019

REQUER AO (A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) COMANDANTE

GERAL DA POLICIA MILITAR DO CEARÁ, A INSTALAÇÃO DE UM

BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR EM JAGUARIBE, NA FORMA QUE

INDICA.

O Deputado abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, que se digne a enviar ofício junto ao

Comandante Geral da Polícia Militar do Ceará, solicitando a instalação de um Batalhão da Polícia Militar no município de Jaguaribe,

na forma que indica.

Justificativa:

A necessidade da presente solicitação justifica-se pelo fato dos cidadãos do município de Jaguaribe sofrerem, constantemente, com

os frequentes ataques aos bancos da Região do Vale Jaguaribe, que acarreta no enorme clima de insegurança e terror aos

moradores daquela região.

		Vale destacar que medidas como esta, solicitada no presente requerimento, aumentará o efetivo e a segurança aos moradores da

Região do Vale do Jaguaribe.

		Registre-se que o município de Jaguaribe, hoje, possui um Destacamento da Polícia Militar, mas é insuficiente para demandas

existentes na referida localidade, tornando-se necessária a instalação de um Batalhão da Polícia Militar.

		Portanto, providências urgentes precisam ser tomadas em razão da matéria que trata o presente requerimento, inclusive em razão

dos enormes prejuízos que aquela população vem sofrendo e que clama a este nobre parlamentar, agilidade, para que se possa dar

segurança o suficiente dos quais muitos cidadãos dependem para o encaminhamento de suas vidas.

Quartel do Comando Geral

Av. Aguanambi, 2280 - Bairro de Fátima

CEP: 60.415-390 

Fortaleza/CE - Tel: (85) 3101 3540 / 3101 3539

Sala das Sessões, 23 de Maio de 2019

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 23.05.2019

Data Leitura do Expediente: 28.05.2019

Data Deliberação: 05.06.2019

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 17.06.2019

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 01948/2019/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 3876/2019, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 17/6/2019.
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