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REQUERIMENTO Nº 037/2015 DE 22 DE MAIO DE 2015. 

 
 

Excelentíssimo Senhor Vereador JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú - CE 

 

 

 

Requerimento para que a Câmara Municipal realize uma 

Audiência Pública em Juritianha para discutirmos sobre os 

problemas na segurança pública naquele Distrito. 

 

 

 

Desde o início do nosso mandato apresentamos nesta Casa Legislativa proposições que trouxeram para 

a pauta a discussão sobre a situação precária da segurança pública em Juritianha. Portanto, a realização 

de uma Audiência Pública se faz necessária para que possamos discutir sobre o crescimento do 

número de assaltos na região do Distrito de Juritianha, que vem deixando a população preocupada e 

sem nenhuma resposta satisfatória dos órgãos públicos responsáveis. Outrossim, entendo que seria de 

muita valia para esta Casa do Povo levarmos a discussão sobre esta problemática até os cidadãos que 

residem naquele Distrito de nosso município.  

 

Na realidade, é preocupante a situação da segurança de Juritianha com relação aos assaltos que estão 

ocorrendo a cada dia. O aumento da criminalidade tem causado a sensação de insegurança aos 

cidadãos que não percebem a adoção de medidas por parte do Poder Público para sanar este problema. 

 

Desta forma, não é mais possível conviver com essa situação, precisamos propor uma ampla discussão 

envolvendo os Órgãos Públicos, as Forças Policiais, representantes do Ministério Público e do Poder 

Judiciário, autoridades religiosas e a sociedade civil organizada para definirmos uma ação coletiva a 

fim obtermos condições para lidarmos com a criminalidade crescente. 

 

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 Distrito de Juritianha, para tratarmos 

sobre os problemas na segurança naquele Distrito. 

 

 

Termos em que 

 

P. Deferimento. 

 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 22 de Maio de 2015. 

 

 

 

 

Cláudio Jean da Silveira 

Vereador(PCdoB) 


