COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. DR. JAZIEL)

Requer a realização de Seminário no
Estado do Ceará para discutir “A violência no
Ceará”.

Senhor Presidente:
Requeiro, com fundamento no art. 255 do Regimento Interno
desta Casa, a realização de um Seminário descentralizado da Comissão de
Segurança Pública, no estado do Ceará, no intuito de debatermos sobre “A
violência no Ceará”. O Seminário será realizado na Assembleia Legislativa do
Estado em data agendada por esta Comissão, para tanto sugerimos as sextasfeiras do mês de junho de 2019.
Para isso, gostaríamos de contar, entre outros, com a presença
dos seguintes convidados:
-

André Costa - Secretário da Segurança Pública e Defesa
Social do Ceará (SSPDS-CE);

-

Mauro Albuquerque - secretário de Administração
Penitenciária do Ceará;

-

Luiz Fábio Paiva professor e pesquisador do
Laboratório de Estudos da Violência – LEV da
Universidade Federal do Ceará – UFC ;

-

Bené Barbosa - especialista em Segurança Pública e
Presidente do Movimento Viva Brasil;

-

Deputado Federal SARGENTO FAHUR.

JUSTIFICAÇÃO
Depois de ter batido recordes nos números, o estado do Ceará
apresenta redução de homicídios. De acordo com estatísticas do Monitor da
Violência do portal de notícias G1, que analisa números de assassinatos em todo
o Brasil, o Ceará foi o estado com maior diminuição de mortes no primeiro
bimestre de 2019, seguido pelo Rio Grande do Norte.
Os dados apontam que, em janeiro e fevereiro deste ano, o
estado apresentou queda de 57,9% no índice de mortes violentas. Nos dois
primeiros meses de 2018, foram assassinadas 844 pessoas, enquanto no
mesmo período de 2019 foram 355 mortes.
A diminuição entre janeiro do ano passado e janeiro deste ano
foi de 60,2%, enquanto na comparação entre os meses de fevereiro a queda é
de 55%.
Para o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social do Ceará (SSPDS-CE), André Costa, a diminuição é resultado de um
conjunto de ações e estratégias iniciadas ainda em 2017. Já para o estudioso da
violência no Ceará Luiz Fábio Paiva, a redução ocorreu devido a um acordo entre
facções criminosas, que se uniram para atacar órgãos do estado no início do
ano.
Os investimentos feitos na tecnologia aliada à Segurança
Pública é outro ponto de destaque. De acordo com a secretaria de Segurança, o
Ceará tem sido pioneiro e referência no Brasil.
O pesquisador do Laboratório de Violência da Universidade
Federal do Ceará (UFC) Luiz Fábio Paiva pondera que os números devem ser
observados em um prazo maior. O especialista garante que os últimos anos

foram intensos em termos de violência de grupos armados que protagonizaram
diversos homicídios, inclusive chacinas e invasões territoriais.
Esperamos contar com o apoio dos demais Parlamentares para
a aprovação do requerimento que ora apresentamos.

Sala das Sessões, em Brasília 23 de abril de 2019.

DR. JAZIEL
Deputado Federal

