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REQUERIMENTO Nº 032/2015 DE 07 DE MAIO DE 2015. 

 

 
Excelentíssimos Senhor JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA,  

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú-CE 

 

 

Requerimento para que a Câmara Municipal realize uma 

Audiência Pública para tratarmos de medidas a serem adotadas 

no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e 

adolescentes no município de Acaraú. 

 

 

 
No dia 18 de maio, celebramos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, que tem como objetivo mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a 

sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. Desde então, 

entidades ligadas à defesa dos direitos das crianças e adolescentes promovem atividades em todo o 

país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade da violência sexual. 

 

Para marcar a semana de mobilização de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes trago a esta Casa a proposta de realizarmos uma Audiência Pública para discutirmos 

com a sociedade esta problemática que aflige as nossas crianças. Seria um momento ímpar para 

convidarmos representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Acaraú, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do Poder Judiciário e das Forças Policiais para 

discutirmos um plano de combate a este mal. 

 

Outrossim, seria por demais valoroso que esta audiência ocorresse em data próxima ao Dia Nacional 

de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes para que esta Casa 

Legislativa pudesse dar a sua contribuição a esta semana de mobilização em defesa de nossas crianças 

e jovens. Daí, entendo que a data mais oportuna seria o próximo dia 20 deste mês. 

 

Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma 

regimental, que se digne em realizar uma Audiência Pública, no próximo de 20 de Maio do corrente 

ano, para tratarmos de Medidas a serem adotadas no combate ao abuso e à exploração sexual de 

crianças e adolescentes no município de Acaraú. 

 

Termos em que 

P. Deferimento. 

 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 07 de Maio de 2015. 

 
 

 
José Nacélio Couto Cruz 

Vereador (PT) 

 


