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PROPOSIÇÃO N° 080 /2021 

ESPÉCIE: REQUERIMENTO 

REQUERIMENTO AO COMANDANTE DA 

PMCE NA REGIÃO DE BATUEITÉ-CE (3' 

CIPM/3*CRPM) PARA LOTAÇÃO DE 
SERVIDOR POLICIAL MILITAR EM 

CAPISTRANO-CE 

Os Vereadores do DEMOCRATAS, FELIX ARAÚJO, DELEGADO JOEL MORAIS e 

PEDRO MIGUEL e do PT, PRETO DO PAREDÃO, no uso das atribuições legais (art. 53, VIII da 

Lei Orgânica Municipal e Art. 116 do Regimento Interno desta Casa), solicitam à V. Exma., que após a 

aprovação do soberano plenário desta Casa do Povo, seja encaminhado o presente REQUERIMENTO 

ao Sr. TEM CEL QOPM ANTÔNIO GEORGE VIDAL, Comandante da 3" CIPM/3aCRPM — 

PMCE, em Baturité-CE 

OBJETO 

DESIGNAÇÃO DO POLICIAL MILITAR 1° SGTPM FRANCISCO ANTONIO DO 

CARMO (SEGUNDINHO) PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR EM 

CAPISTRANO-CE. 

JUSTIFICATIVA 

Em virtude de um trabalho bem realizado e consequente redução da criminalidade em nossa 

municipalidade, o Policial Militar 1° SGTPM F. CARMO, é admirado e respeitado por relevante parcela 

de capistranenses, dentre esses, comerciantes, servidores públicos, autônomos, etc., e demais pessoas de 

bem que se entusiasmam com o trabalho da Policia Militar na garantia da ordem IV paz social. 
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Quando exerceu as funções em Capistrano-CE, o Policial Militar em questão, juntamente com as 

demais equipes de Militares, além de conseguirem inibir parcela da criminalidade, com as constantes 

rondas ostensivas em horários inclusive noturnos, trouxeram para a população as sensações subjetiva e 

objetiva de segurança, sempre trabalhando com independência e imparcialidade. 

Nos últimos anos, Capistrano-CE têm padecido com os autos índices de criminalidade, e nos dias 

próximos os comerciantes estão aterrorizados com a avalanche de saques no comércio local, há 

comércios que foram invadidos por mais de 03 (três) oportunidades, sempre em horários noturnos, 

quando o Policiamento local já se encontra recolhido. 

A situação é tão caótica e o retorno do sobredito Policial Militar tão aclamada que a Diocese de 

Quixaciá, através do titular da Paróquia N. Sra. de Nazaré, em Capistrano-CE, está realizando um abaixo 

assinado para a colheita de assinaturas suplicando o retorno de "SEGUND1NHO" para o Policiamento 

de Capistrano. 

Prosseguindo, com a designação do 1" SGTPM F. CARMO, a população de bem desta 

municipalidade acredita que os índices de homicídios, roubos e arrombamentos serão reduzidos em 

progressão geométrica, dada a forma rigorosa e intermitente com que o citado policial trata as atividades 

de policiamento ostensivo. 

Por fim, é imperioso destacar que o presente requerimento, apesar de exaltar características 

publicamente reconhecidas do referido Policial Militar, quando de sua atuação em Capistrano, não visa 

criticar a forma de trabalho dos demais militares, os quais, por sinal, têm demostrado elevado esforço 

no combate à criminalidade em Capistrano-CE, tampouco cobrar a remoção de servidor aqui lotado, 

sendo que a designação de "SEGUNDINHO" será um reforço a mais para o policiamento local. 

Eis a justificativa! 

DO REQUERIMENTO PROPRIAMENTE DITO 

Assim sendo, venho através deste instituto legislativo, com previsão na Lei Orgânica Municipal, 

REQUERER ao REQUER ao Sr. TEM CEL QOPM ANTÔNIO GEORGE VIDAL, Comandante 
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da 3' CIPM/3*CRPM — PMCE, em Baturité-CE a designação do Policial Militar 1° SGTPM 

FRANCISCO ANTONIO DO CARMO (SEGUNDINHO) para o Destacamento da Policia Militar 

em Capistrano-CE. 

Certo de que seremos atendidos, esta Casa Legislativa renova votos de estima e apreço. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 14 de junho de 2021. 
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