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 INDICAÇÃO Nº         /2019 
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

O Deputado Estadual, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII, e 174, do Regimento interno desta 
Casa de Leis, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 
 

TRANSFERÊNCIA DA DELEGACIA REGIONAL 
DE CARIACICA PARA O IMÓVEL ADJUNTO AO 
ESTÁDIO KLEBER ANDRADE 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O Município de Cariacica contava com o atendimento da 4º Delegacia Regional de Polícia Civil 
funcionando em condições dificultosas. Em consequência, o prédio que sediava a Delegacia entrou em 
reforma e adequação, o que motivou a interrupção dos atendimentos na sede base do plantão, com a 
transferência desses serviços para o Município de Vila Velha, onde se encontra até à presente data. Já a 
sede da administração de investigações criminais foi transferida provisoriamente para a Câmara 
Municipal de Cariacica, onde funciona atualmente. 
 
É de suma importância destacar que a 4º Regional não atende apenas o Município de Cariacica, 
mas também os de Viana e Santa Leopoldina, o que torna o deslocamento da população bem 
assim dos de agentes ao plantão em Vila Velha altamente dispendioso, sem contar a sobrecarga 
adicionada à Delegacia de Cobilândia.  
 
Destaca-se que o Município de Cariacica conta hoje com 348.738 habitantes, conforme o último 
censo do IBGE. Com efeito, tal aglomeração populacional necessita de atenção especial quanto 
às atividades policiais, especialmente no que diz respeito à detenção temporária de suspeitos e 
presos em flagrante delito. Trata-se de serviço de fundamental importância para garantir o avanço das 
investigações e proporcionar maior resolutividade dos casos, possibilitando, assim, a punição efetiva dos 
infratores. 
 
Como sabido, o imóvel da antiga sede da Delegacia Regional de Cariacica não atende mais as 
necessidades, de um lado pelo crescente número de habitantes, de outro pelas dificuldades 
impostas pela localização do estacionamento, onde as viaturas ao utilizarem as vagas 
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simultaneamente com os veículos de populares, ocasionam estreitamento da via, gerando 
intensidade de trânsito e dificultando a mobilidade urbana da região. 
 
De fundamental importância mencionar a existência de um imóvel adjunto ao Estádio Kleber 
Andrade que conta com espaço suficiente para que nele sejam instaladas a Delegacia Regional de 
Cariacica e a Academia de Polícia Civil do Estado, o que poderíamos denominar de “o 
Complexo da Polícia Civil”.   
 
Embora Sua Excelência, o Senhor Governador do Estado, nos tenha informado pessoalmente 
que a Polícia Civil deseja que a Regional esteja situada onde funcionava o presídio no Bairro de 
Jardim América, é importante realçar que citado local é pequeno para atender as necessidades da 
Delegacia Regional, eis que mede tão somente 600 m² (seiscentos metros quadrados), além de 
estar em local ermo, mesmo abandonado, e de difícil acesso. Ora, o Estádio Kleber Andrade se 
tornou referência no Espírito Santo, dada a sua localização e capacidade para movimentar 
grande fluxo de pessoas, seja por ocasião de jogos de nível nacional, seja para shows musicais-
artísticos diversos, dentre outras atividades de cunho popular.  
 
Destarte, instalação da sede da Delegacia Regional do Município de Cariacica e da Academia de 
Polícia, em áreas adjuntas ao Estádio, entendemos como medida eficaz na resolução de 
intercorrências relacionadas à sede, localização e estacionamento de viaturas. Além do mais, a 
presença da Regional junto ao Estádio aumentaria significativamente o nível de segurança no 
local, especialmente em ocasiões de eventos esportivos ou de shows artísticos, quando se sabe 
que a afluência e o trânsito de pessoas e de veículos chega a milhares. 
 
Face ao exposto, conclamamos o apoio do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Sr. 
José Renato Casagrande, para, em articulação com  Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, estudar com especial atenção o que contém a presente INDICAÇÃO,  qual seja 
aproveitar o imóvel adjunto ao Estádio Kleber Andrade para que nele sejam instaladas a 
Delegacia Regional de Cariacica e a Academia de Polícia Civil do Estado, medidas sobremodo 
importantes para incrementar ações em proveito da Segurança Pública em nosso Estado.  
 
 

Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2019. 
 
 
 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
DEPUTADO ESTADUAL 
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