
Requerimento Nº: 1608 / 2019

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 04 de Abril de 2019

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POLÍCIA FEDERAL EM RAZÃO DE

SEU ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS.

O deputado abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a V. Exa. sejam encaminhados votos de congratulações à POLÍCIA FEDERAL, localizada no Estada do Ceará, em razão de

seu aniversário de 75 (setenta e cinco) anos comemorados no dia 28 de março de 2019.

A missão das Forças Policiais é garantir ao cidadão o exercício dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição

Federal e nos instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil (art. 5º, § 2º, da CF). Essa atividade exige preparo dos integrantes

das Corporações Policiais, que devem se afastar do arbítrio, da prepotência, do abuso ou excesso de poder, em respeito à lei, que

deve ser observada por todos em respeito ao Estado democrático de Direito.

Cabe a Polícia Federal servir a todos, sem especificações. Ela se subordina ao Ministério da Justiça e ao Palácio do Planalto.

Entretanto, o Ministro da Justiça e o presidente da República não têm permissão para decidir quais casos devem ou não ser

investigados.

Justificativa:

Justifica-se pela importância desse órgão chamado Polícia Federal, que possui tamanha autonomia investigativa, destacando-se

inclusive nas investigações pertinentes a operação lava-jato e seus respectivos desdobramentos, que resultaram e ainda resultam,

em prisões de várias figuras políticas espalhadas por todo o país. 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 26 de março de 2019.

Endereço:

Av. Borges de Melo, 820 - Bairro de Fátima

Fortaleza-CE

CEP.: 60415-510.

Sala das Sessões, 27 de Março de 2019

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 27.03.2019

Data Leitura do Expediente: 28.03.2019

Data Deliberação: 04.04.2019

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 09.04.2019

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 00740/2019/AL referente ao Requerimento nº 1608/2019, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 09/04/2019.
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