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INDICAÇÃO N° 039/2022 DE 30 DE MARÇO DE 2022. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

INDICA ao Executivo Municipal que promova a 
doação de terreno público para construção 
da sede da Defensoria Pública do Estado do 
Ceará em Acaraú. 

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados. A Constituição Federal versa que ao Estado incumbe prestar 
assistência jurídica, integral e gratuita, aos que comprovarem insuficiência de 
recursos. Logo, podemos conceituar Defensoria Pública como sendo o órgão 
estatal incumbido de prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem a insuficiência de recursos. 

Dentre os vários objetivos da Defensoria Pública destacamos o seu importantíssimo 
papel na garantia da dignidade da pessoa humana, na redução das 
desigualdades sociais e na afirmação do Estado Democrático de Direito. 

A atuação da Defensoria Pública assegura o respeito e a proteção da dignidade 
humana pelo Poder Público e pela sociedade em geral. Nesse âmbito de proteção 
fundamental da pessoa humana se inclui a tutela do mínimo existencial e a 
redução das desigualdades sociais. 

Por fim, Ressaltamos que sem a atuação concreta e efetiva da Defensoria Pública, 
nossa sociedade estaria impossibilitada de afirmar o Estado Democrático - pela 
cidadania sem ação -, de realizar o Estado de Direito - pela ilegalidade sem 
sanção - e de caminhar em busca da justiça - pela imoralidade sem oposição. 

Destarte, diante da importância da Defensoria Pública em Acaraú, sugerimos que o 
Executivo Municipal promova a doação de terreno no Bairro Monsenhor Edson, nas 
proximidades da Câmara Municipal e do Fórum Judiciário de Acaraú. 

Após o exposto, requeiro à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
forma regimental, que se digne em oficiar a Frefeitura Municipal que promova a 
doação de terreno público para construção da sede da Defensoria Pública do 
Estado do Ceará em Acaraú. 

Termos em que, 
P. Deferimento. 
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