
Requerimento Nº: 620 / 2022

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

REQUER QUE SEJA ENVIADO OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO CEARÁ, NA PESSOA DO EXMO. SR.

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA  MANOEL PINHEIRO FREITAS,

REQUERENDO A INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO

SUCATEAMENTO DE VEÍCULOS PELO ESTADO DO 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 ao

Ministério Público do Estado do Ceará, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça Manoel Pinheiro Freitas,

requerendo investigação de possível Irregularidade no sucateamento de veículos pelo Estado do Ceará. veículos estão

abandonados no  Parque de Exposições Governador César Cals, Rua Cel. Raimundo Guanabara, nº 610, São Gerardo,

Fortaleza-CE. Conforme denunciado no vídeo que pode ser acessado através do seguinte link: https://youtu.be/KUzduIy68ks

Justificativa:

O deputado André Fernandes recebeu recorrentemente denúncias de irregularidades no sucateamento de veículos pelo Estado do

Ceará, cumprindo seu mister, o deputado subscritor do presente requerimento, se dirigiu ao local indicado, e ali constatou vários

veículos em condições de uso, ou necessitando de pequenas manutenções, abandonados sob ação de sol e chuva.

Sabemos que a administração da coisa pública exige redobrado cuidado e zelo, sendo inadmissível o desperdício de recursos cuja

arrecadação custa muito caro ao contribuinte. Desta forma, usamos do presente expediente para que o Ministério Público possa

tomar ciência da situação e promover a devida investigação.

Portanto, esperamos que pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo as reivindicações, solicitações e

anseios da população cearense.

Sala das Sessões, 28 de Fevereiro de 2022

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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