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Nos termos do artigo 177 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, combinado com o artigo 28 da
Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Mauro Mendes,
com cópias ao Excelentíssimo Senhor Secretário Chefe da Casa Civil, ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Segurança Pública, ao Comandante Geral da Polícia Militar e ao 6º Comandante Regional de Cáceres,
solicitando pronunciamento referente às notícias veiculadas nas mídias sobre o desaparecimento do Sr.
Rubson Farias dos Santos.

 

 

JUSTIFICATIVA

 

Conforme informações de familiares de Rubson Farias dos Santos, a esposa e ele foram abordados pela
polícia para averiguações de um carro que compraram há cerca de 15 (quinze) dias. A polícia justificou que
iria apreender o carro por se tratar de veículo roubado. Foram levados para a delegacia, sendo efetuado o
pagamento de fiança, tendo ele sido liberado.

Segundo a esposa, um dia após o registro da ocorrência, policiais adentraram a residência, espancaram seu
marido e o levaram.

O 6º Comando Regional de Cáceres informou, em nota a abertura de um inquérito policial, para apurar a
conduta dos policiais envolvidos na ação e é acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar.

O que causa estranheza é o fato da Polícia Civil ter informado não haver registro dessa prisão de Rubson
nas Delegacias e a única ocorrência registrada em nome da vítima foi feito pela esposa dele sobre a ação
dos policiais.
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Por essas razões conclamo meus nobres pares pela aprovação do presente Requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Fevereiro de 2021

 

João Batista
Deputado Estadual
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