
Requerimento Nº: 1885 / 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 A ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ,

SOLICITANDO O AFASTAMENTO DO POSTE DE ENERGIA

LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE SOUSA BANDEIRA, EM FRENTE À

CASA Nº541, NO BAIRRO VENEZA, EM IGUATU-CE, EM RAZÃO DO

RECENTE ROUBO OCORRIDO NA LOCALIDADE.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, 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 a Enel

distribuição Ceará, solicitando o afastamento do poste de energia localizado na Rua Antônio de Sousa Bandeira, em frente à casa

nº541, no bairro Veneza, em Iguatu-CE, em razão do recente roubo ocorrido na localidade.

Justificativa:

Durante a madrugada de domingo (5), seis indivíduos realizaram o crime de roubo no endereço da residência descrita acima e

implantaram enorme terror a família que ali reside. Segundo informações trazidas, na ação, três indivíduos deram cobertura e outros

três adentraram no imóvel por meio da escala do poste de energia elétrica que fica em frente à residência da vítima.

	A família vítima do roubo, que teve seu veículo e outros pertences subtraídos, ao contactar a Enel para que esta pudesse tomar

providências quanto ao ocorrido, não foi atendido, razão pela qual buscou este parlamentar com a esperança de ver minimizado os

traumas sofridos.

	Nesse sentido, a presente proposição tem por escopo solicitar que a Enel realize a devida remoção e a adequada realocação do

poste utilizado pelos criminosos como meio para materializar o crime de roubo acima descrito, motivo que poderá trazer maior

sensação de segurança as vítimas da ação criminosa.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da possibilidade haver condutas criminosas

semelhantes em desfavor desta família, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente

propositura.

Sala das Sessões, 09 de Abril de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Entrada Legislativo: 09.04.2020

Data Leitura do Expediente: 23.04.2020

Data Deliberação: 30.04.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 12.05.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 00975/2020/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 01885/2020, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 7/5/2020.
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