
Requerimento Nº: 269 / 2021

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

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À SECRETARIA DE SEGURANÇA

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ SOLICITANDO A

INSTALAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL COM

FUNCIONAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA O

MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-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 a instalação de Delegacia de Polícia Civil com funcionamento

de 24 (vinte e quatro) horas para o município de Boa Viagem-CE.

Justificativa:

A necessidade da presente solicitação justifica-se em razão da população de Boa Viagem-CE não dispor de segurança adequada,

fato que possibilita o aumento da criminalidade e da insegurança dos moradores desta municipalidade. Assim, mostra-se evidente a

necessidade da instalação de Delegacia de Polícia Civil com funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas em Boa Viagem.

	Importante destacar que foi noticiado pelos meios de comunicação, que a violência migrou bastante para o interior do Ceará,

inclusive em 2019. A exemplo disso podemos citar o município de Alto Santo, que a partir da análise do Observatório da Segurança

do Ceará, em 2019 obteve aumento de 450% no índice de homicídios quando comparado com o ano de 2018. -

https://ponte.org/violencia-migrou-para-o-interior-do-ceara-em-2019-aponta-levantamento/ .

	Nesse sentido, como forma de expandir a prestação de tal serviço, inclusive nos municípios do interior cearense, torna-se

necessária a aprovação do presente requerimento. Assim, a presente proposição tem por escopo solicitar a instalação de Delegacia

de Polícia Civil com funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas para funcionamento em Boa Viagem.

	Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste requerimento, solicito

gentilmente o apoio dos nobres pares para a aprovação em caráter de urgência da presente propositura.

Sala das Sessões, 05 de Fevereiro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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