Requerimento Nº: 2071 / 2021
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA
Em 10 de Junho de 2021
REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ SOLICITANDO O
ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS
1º Secretario

INTEGRANTES

DA

GUARDA

MUNICIPAL

DO

MUNICÍPIO

DE

AQUIRAZ-CE, NA FORMA QUE INDICA.

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 à Secretaria
de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará solicitando o envio de equipamentos de proteção individual para os
integrantes da Guarda Municipal do município de Aquiraz-CE, tais como: capas táticas e placas balísticas, cintos de guarnição,
coldres robocop, spray de pimenta, coturnos, tonfa, algemas, além do fardamento completo e veículo específico para que possam
desenvolver as atividades profissionais de rotina.

Justificativa:
A presente solicitação mostra-se oportuna em razão dos integrantes da Guarda Municipal do município de Aquiraz não terem a
disposição os equipamentos de proteção individual descritos acima para exercem suas funções.
Por estarem atuando em confronto direto com a criminalidade e por promoverem o bem estar da população do município de
Aquiraz, mostra-se evidente que a guarda municipal desta municipalidade necessita dos utensílios aqui solicitados.
Por outro lado, essa é uma forma de garantir condições mínimas de trabalho para esses agentes. Assim como toda pessoa, por trás
dos integrantes que atuam junto a Guarda Municipal de Aquiraz, existem vidas que precisam voltar ao seu lar diariamente para
estarem junto aos seus familiares.
Portanto esperamos que pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, em caráter de urgência, atendendo as
reivindicações, solicitações e anseios da Guarda Municipal do município de Aquiraz-CE.
Sala das Sessões, 26 de Maio de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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