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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 ao Excelentíssimo Senhor 

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

nos seguintes termos: 

 

“Aquisição de viatura policial para a 

PM e PC em Bom Jesus do Norte”.  

 

 

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 do Município de Iúna, dentre elas a 

“Aquisição de viatura policial para a PM e PC em Bom Jesus do Norte”. 

 

Lideranças Comunitárias, autoridades policiais e políticas locais apontaram a extrema 

necessidade da aquisição proposta, eis que viatura policial significará para os munícipes 

a presença real das forças de segurança, tanto em caráter preventivo e ostensivo pela 

Polícia Militar, quanto repressivo e investigativo pela Polícia Civil.  

 

A falta de viatura policial acarreta prejuízos para a atividade policial, uma vez que  

prejudica diligências e a resolutividade de investigações, impossibilita a realização de 

blitz, intimações e levantamentos de campo. Vale registrar, além disso, os reflexos de 
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insegurança que são gerados  quando não se constatam viaturas policiais patrulhando 

em meio a sociedade. 

 

Ante o exposto e tendo como objetivo colaborar com as instituições que se esforçam 

pela diminuição da escalada da violência, 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 com vistas ao 

atendimento da proposta contida napresente INDICAÇÃO, a título de reconhecimento 

pela importância que ela representa no cotidiano do Município de Bom Jesus do Norte.       

 

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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