
 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
 

INDICAÇÃO N.º      / 2019 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

Os Deputados abaixo assinados, Presidente e membros da Comissão de Segurança e 

Combate ao Crime Organizado - COMSEG, no uso de suas prerrogativas regimentais, 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e considerando a deliberação 

unânime do Colegiado, na 13ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de setembro do 

corrente, solicitam a Vossa Excelência seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, INDICAÇÃO 

nos seguintes termos: 

 

“Criação da “Operação Fecha 

Fronteira””. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta Comissão vem realizando diversas Audiências Públicas, mediante as quais tem 

dado “voz” a instituições como SEJUS, PM, BPM, PC, IASES, bem assim a diversos 

Municípios, citando-se Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Vila Velha,  

Linhares, Fundão e Rio Novo do Sul. As manifestações havidas nessas Audiências, 

tanto pelas diversas autoridades representativas da Polícia Civil, Polícia Militar, quanto 

por parte da sociedade civil organizada, propiciaram à COMSEG tomar conhecimento 

fático de realidades locais e propor medidas relacionadas à Segurança Pública do nosso 

Estado. 

  

Alguns fatos apresentados em Audiência Pública foram convergentes em apontar 

necessidades estruturais para a Segurança Pública  dentre elas a “Criação da “Operação 

Fecha Fronteira””. 

 

Com certeza, constata-se  extrema necessidade da implementação de patrulhamento na 

divisa dos Estados do Espírito Santo e  Rio de Janeiro, com vistas à realização da 

operação denominada “Fecha Fronteira”, uma vez que ações implementadas pela polícia 

carioca têm levado criminosos a se refugiarem em estados vizinhos, como o Espírito 

Santo. 
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Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Ações policiais no Sul do nosso Estado têm conseguido identificar criminosos oriundos 

do Estado do Rio de Janeiro, inclusive pertencentes a facções criminosas em território 

capixaba. Essa realidade é constatada com a presença de integrantes do Comando 

Vermelho ou mesmo do PCC paulista em nossas unidades prisionais, o que tem 

colocado em risco todo o sistema prisional. 

 

Certamente a criação e manutenção de uma “Operação Fecha Fronteira” inibiria a 

entrada de criminosos, armas e drogas ilícitas em território capixaba, a exemplo do  

aconteceu em operações pontuais havidas em anos anteriores nas fronteiras entre o 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais com resultados altamente positivos. 

 

Assim considerando, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, por 

seus membros abaixo assinados, conclama ao Senhor Governador José Renato 

Casagrande, no contexto da competência privativa de Chefe do Poder Executivo 

Estadual, que promova estudos de viabilidade do atendimento à presente 

INDICAÇÃO, a título de reconhecimento pelo que ela representa como instrumento de 

auxílio ao combate do crime organizado em todo o Estado do Espírito Santo. 

 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2019. 

 

MEMBROS : 

Delgado Danilo Bahiense 

Deputado Estadual 

 

Capitão Assumção 

Deputado Estadual 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 

 

Enivaldo dos Anjos 

Deputado Estadual 

 

Marcelo Santos 

Deputado Estadual 
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