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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 15ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de setembro do 

corrente, solicitam a Vossa Excelência seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 

Prefeita do Município de Guaçuí, Senhora Vera Lúcia Costa INDICAÇÃO nos 

seguintes termos: 

 

“Implantação de uma Central de 

Videomonitoramento no Município de 

Guaçuí.”  

    

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. 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 “Implantação de uma 

Central de Videomonitoramento no Município de Guaçuí.”. 

 

Lideranças comunitárias e autoridades locais apontam a extrema necessidade da 

implantação desta ferramenta que, certamente, muito contribuirá para a integração e 

operabilidade dos órgãos de Segurança Pública Estadual, Polícia Civil e Militar, na 

prevenção e repressão de diversas modalidades criminosas, proporcionando o 

oferecimento de ações concretas em resguardo da segurança de toda a população. 

 

Com certeza, uma Central de Videomonitoramento permitiria a observação e o 

acionamento de forças estaduais e municipais de forma preventiva, assim como seria  
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uma poderosa ferramenta para a elucidação de crimes, uma vez que as imagens captadas 

serviriam como meio de prova em proveito da investigação criminal. 

 

Os diversos municípios do nosso Estado que adotaram e implementaram o mecanismo 

de uma Central de Videomonitoramento agem em cooperação com as forças policiais e 

têm obtido excelentes resultados, tanto do ponto de vista preventivo quanto repressivo,  

razões que fundamentam a presente INDICAÇÃO destinada à Senhora Prefeita do 

Município de Guaçuí, Senhora Vera Lúcia Costa, a fim de que, no contexto de sua 

competência privativa de Chefe do Poder Executivo Municipal,  promova estudos de 

viabilidade, enfim, as gestões necessárias com vistas ao atendimento do que há proposto 

como forma de incrementar o combate à violência no citado Município.  

 

Sala das Sessões, 01 de outubro de 2019. 

 

MEMBROS EFETIVOS: 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

DEPUTADO ESTADUAL  

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

LUCIANO MACHADO 

DEPUTADO ESTADUAL 
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