
Requerimento Nº: 5549 / 2021

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

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA

FEDERAL NO CEARÁ

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

Superintendência da Polícia Federal no Ceará a fim de que seja investigado possível cometimento de crime por parte dos

administradores da página no Instagram @priscilaipiraja que divulgou conteúdo onde sugere a morte do Presidente da República

Jair Messias Bolsonaro em 2021. 

Referida postagem foi apagada, porém é possível verificar em outros sítios a publicação em comento:

https://www.instagram.com/p/CVtAu7xrjgV/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CVtwKEFJiwq/

Justificativa:

Somos conhecedores dos muitos avanços tecnológicos e de sua integração ao nosso cotidiano e sobretudo na área da internet e

redes sociais, que cada vez mais tem sido essenciais para a realização de diversas atividades que antes dependiam de expedientes

físicos e presenciais. 

Tais avanços, muito tem contribuído para o fácil acesso à informação, e inclusive facilitado o acesso a diversos serviços, no entanto,

a sensação de anonimato tem encorajado muitas pessoas a prática de diversos crimes.

Tal realidade já vem ganhando atenção do poder público, sendo inclusive tema abordado em diversas legislações que visam punir os

crimes praticados por meio da internet.

A postagem em comento traz conteúdo altamente ofensivo e possivelmente criminoso, sendo necessário a investigação e apuração

dos fatos.
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Portanto esperamos que pelos motivos expostos, seja acatado o presente requerimento e o trabalho pleiteado seja viabilizado.

Sala das Sessões, 01 de Novembro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 01.11.2021

Data Leitura do Expediente: 03.11.2021
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