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Fortaleza/CE, 26 de julho de 2021. 

 

 

Ofício nº 151-AT-21 

 

Exmo. Sr.  

Sérgio Pereira dos Santos 

Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará  

 

Delegacia Geral 

Rua do Rosário, nº 199 - Centro 

Fortaleza, Ceará, Brasil.  

Tel.: 85 3101-7300 

 

Assunto: Solicitação faz. 

 

  Cumprimentando-o, através do presente, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do 

Ceará, representada por seu presidente José Erinaldo Dantas Filho e pelo Presidente da Subseção 

dos Sertões de Crateús, vem expor e requerer o que se segue. 

   

  Chegou ao conhecimento da OAB Ceará, que a Delegacia de Polícia Civil instalada na 

cidade de Novo Oriente, mais uma vez se encontra sem lotação de delegado titular, agentes 

inspetores e escrivães de polícia, sendo administrada por servidores terceirizados da Delegacia 

Regional, que comparecem apenas uma vez por semana. 

   

  Por tal razão, as investigações dos delitos ocorridos em Novo Oriente ficam a cargo da já 

sobrecarregada Delegacia Regional de Crateús, também responsável pelas ocorrências criminais 

em Poranga, Independência e Ipaporanga, o que inviabiliza demasiadamente o bom desempenho 

de suas funções. 

 

  O quadro fático narrado implica na precarização da missão institucional do Estado na 

garantia da segurança pública da população e impede o pleno desenvolvimento das atribuições 

constitucionais da polícia judiciária. 

 

   Por tais razões, requer-se o imediato reestabelecimento das atividades da Delegacia de 

Novo Oriente de forma plena, com a designação de servidores efetivos que compõem o quadro 

funcional da Polícia Civil. 

 

Assim, na certeza de contarmos com a vossa elevada compreensão para o deferimento do 

pleito, servimo-nos do ensejo que se nos apresenta para expressar a V. Exª protestos de elevado 

apreço e distinta consideração. 

   

         Atenciosamente, 

                                                  

             José Erinaldo Dantas Filho                                     Alexandre Macedo Maia 

              Presidente da OAB Ceará                      Presidente da Subseção dos Sertões de Crateús 

 

 

Dheimison Kelvin Xavier Galvão 

Delegado da OAB Ceará 

Na Subseção dos Sertões de Crateús 

 


