
Requerimento Nº: 267 / 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 UMA UNIDADE DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL – IML

PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA REGIÃO SERRA DA IBIAPABA, 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 uma Unidade do Instituto Médico Legal – IML

para atender a população da Região Serra da Ibiapaba.

Justificativa:

A presente proposição tem por escopo solicitar a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, a instalação

de uma unidade do Instituto Médico Legal – IML para atender a população da Região Serra da Ibiapaba. A presente solicitação

mostra-se necessária visto que os moradores, quando necessitam dos serviços realizados pelo IML, tem que esperar o

deslocamento da equipe instalada em Sobral-CE. 

	Assim, quando há a necessidade de realização de perícia em corpo, os familiares ficam na expectativa do deslocamento de equipe

de outro município, fato que gera maior tristeza e constrangimento por parte dos familiares que ali esperam. Ademais, outro motivo

importante, é a necessidade de realização frequente de corpo de delito em pessoas que adentrarão em estabelecimentos prisionais

e também aquelas pessoas vítimas de violência, inclusive vítimas de violência doméstica. Nesse sentido, como forma de expandir a

prestação de tal serviço, inclusive nos municípios da Região da Serra da Ibiapaba, torna-se necessária a aprovação da presente

propositura.

	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, 04 de Fevereiro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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