
Requerimento Nº: 552 / 2022

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

REQUER QUE SEJA ENVIADO OFÍCIO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E

SEGURANÇA PÚBLICA NA PESSOA DO EXMO. SR. MINISTRO

ANDERSON GUSTAVO TORRES REQUERENDO ACOMPANHAMENTO

DO CASO DE INVASÃO E DEPREDAÇÃO DO TEMPLO DA ASSEMBLEIA

DE DEUS TEMPLO CENTRAL DE TAUÁ/CE

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 ao

Ministério da Justiça e Segurança Pública, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Ministro Anderson Gustavo Torres, requerendo que

o caso de Invasão e depredação do templo da Assembleia de Deus Templo Central em Tauá/CE seja acompanhado pelo Ministério

da Justiça e Segurança Pública.

Link onde se demonstra a invasão: https://www.youtube.com/watch?v=V7VUrlWGlw0

Justificativa:

No último dia 23 de fevereiro de 2022 Cristãos de Tauá/CE tiveram a triste surpresa de ter seu templo sede invadido e depredado

por autor ainda não identificado.

O Estado é um ente laico que procura, ao máximo, manter laicidade e a neutralidade, buscando regular e proteger o livre exercício

religioso, conforme dispõe o artigo 5º,VI, da Constituição Federal que dispõe:

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na

forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.

Ademais, como princípio básico da Constituição, o combate a todo tipo de preconceito e discriminação religiosa conforme artigos3º,

IV, e 5º, XXXI. Nesse sentido, a lei 7.716/89 criminaliza diversas condutas de cunho discriminatório, inclusive a religiosa.

É inadmissível qualquer tipo de violência e/ou preconceito religioso no contexto social brasileiro, situações como as expressas no

vídeo acima disposto, devem receber do poder público imediata e exemplar ação, capaz de conferir aos cidadãos afetados pela ação

de outrem a segurança jurídica devida.

A ação descrita acima, não afeta somente a comunidade Cristã de Tauá/CE, mas toma repercussão nacional, merecendo resposta

do poder público compatível.

Populares apontam como suspeito o Sr. Ronaldo Carlos Lopes, aparentemente um Militante e ferrenho defensor do PT – Partido dos

Trabalhadores.

Necessário mencionar que a atitude aqui exposta já não se trata de um fato isolado, podemos facilmente lembrar do ocorrido no

ultimo dia cinco, quando o vereador do PT, Renato Freitas, liderou uma invasão à Igreja Nossa Senhora do Rosário, na capital

paranaense, durante uma missa, interrompendo a celebração.
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Dezenas de pessoas com bandeiras de partidos de esquerda entraram no templo religioso e começaram a gritar palavras como

“racista” e “fascista”.

Sem atender aos pedidos do padre que queria dar prosseguimento à missa, Freitas fez um discurso e afirmou que os fiéis tinham

apoiado um “policial que está no poder”.

Portanto esperamos que pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo as reivindicações, solicitações e

anseios da população afetada pelo ato aqui exposto.

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 2022

Dep. ANDRÉ FERNANDES

Página 2 de 3



Requerimento Nº: 552 / 2022

___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 23.02.2022

Data Leitura do Expediente: 24.02.2022
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