
Requerimento Nº: 6040 / 2021

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 23 de Dezembro de 2021

VOTO DE APLAUSO AO POLICIAL MILITAR CABO EUGÊNIO, PELO ATO

DE HUMANIDADE E ALTRUÍSMO FLAGRADO POR CÂMERAS DE

VIDEOMONITORAMENTO NO ÚLTIMO DIA 07 DE DEZEMBRO.

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 encaminhar Votos de

Aplausos ao Policial Militar Cabo Eugênio, lotado na 1ª CIA do 5º BPRAIO que na saída de serviço no dia 07 de dezembro de 2021,

foi gravado pelas câmeras de videomonitoramento ajudando um morador de rua desconhecido em frente a um posto de combustível.

Sempre que pode, o Cabo Eugênio ajuda levando lanche para o morador, numa tentativa de aproximação para tentar ajudar o

senhor no tratamento contra o alcoolismo.

Justificativa:

Há um esforço de alguns veículos de comunicação de duvidosa credibilidade, no sentido de desqualificar a ação policial,

reverberando erros no intento de causar descrédito às instituições militares.

Na contramão deste movimento de desqualificação, seguimos no intento de destacar atos de bravura de nossos policiais, que são

muito mais corriqueiros que os erros denunciados, típicos de qualquer operação humana.

Nós como parlamentares devemos sempre cooperar para o fortalecimento de todas as instituições, sobretudo nossas polícias que

são responsáveis pela segurança, bem, muito valorizado e necessário nos dias atuais.

Endereço:

1ª CIA do 5º BPRAIO – Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, Centro, Juazeiro do Norte-CE

Sala das Sessões, 09 de Dezembro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 28.12.2021

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 03439/2021/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 06040/2021, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 28/12/2021.
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