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INDICAÇÃO Nº           /2021 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem requerer ao V. Exª., que seja 

encaminhada ao Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Instalação de câmeras de videomonitoramento em pontos 

estratégicos na Sede e Distritos do Município de Muniz 

Freire – Estado do Espírito Santo, em áreas de grande 

movimentação de pessoas. 

 

 

A vigilância tecnológica nas ruas faz parte de ações do Governo 

do Espírito Santo, que objetiva enfrentar a violência com ações policiais táticas e de inclusão 

social. 

As câmeras de vídeo monitoramento são instaladas em vias 

públicas, em locais de grande fluxo de pessoas. Com o monitoramento das vias públicas são 

produzidas informações para ações preventivas, repressivas e investigativas. 

O Estado, através de suas polícias, atende as demandas daí 

emergentes com o apoio das Guardas Municipais, quando as prefeituras dispõem desta 

modalidade de policiamento. 

Ainda assim, a presente solicitação busca oferecer mais 

segurança para a população, diminuir os casos de criminalidade e eliminar a sensação de 

insegurança dos moradores. 

Trata-se de uma ação de interesse popular, pois ajudará a coibir 

as ações criminosas e vandalismos, protegendo o patrimônio público e o particular, como 
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ocorre em cidades que contam com o monitoramento por vídeo e que registraram uma 

redução significativa nos índices de violência. 

Sabedor que somos, da seriedade e responsabilidade, que tem 

caracterizado a proficiente atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a atenção 

dispensada a este pedido e aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2021. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

LÍDER DO GOVERNO 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320033003800330039003A005000, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

mailto:elionvargas@al.es.gov.br

		2021-10-04T16:12:06-0300




