
 
 
 

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 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: 

“Criação de uma ‘Fazenda 

Terapêutica’, no Município de Guaçuí, 

para atender a região do Caparaó, 

visando ao acolhimento e tratamento de 

dependentes químicos”. 

 

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 “Criação de uma 

‘Fazenda Terapêutica’ no Município de Guaçuí, para atender a região do Caparaó, 

visando ao acolhimento e tratamento de dependentes químicos”. 

 

As drogas, sejam lícitas ou ilícitas, têm assolado nossas gerações, gerando desagregação 

familiar, ruptura de valores éticos, roubam sonhos e frustram projetos. Além disso, 

incrementam a violência, com a promoção de roubos, furtos, homicídios e uma 

infinidade de outros crimes associados que minam os resquícios da estabilidade 

familiar. 

 

Parece provado que a mera repressão não tem sido eficaz na solução desse grave e 

complexo problema. Avaliação de especialistas dão conta de que a perspectiva de 

solução passa por maciço investimento social, com o envolvimento da sociedade 
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organizada, das igrejas, instituições de ensino e do Poder Público, destacando-se “as 

comunidades terapêuticas” como ferramentas poderosas de socorro e tratamento à 

dependência química.  

   

O interesse pelo encaminhamento de solução para o problema faz com que a COMSEG 

se coloque ao dispor do Governo do Estado com o fim promover interlocução – Estado 

Município de Guaçuí – quanto à disponibilização de área municipal suficiente para a 

criação de uma entidade que denominamos “Fazenda Terapêutica” com capacidade para 

atender a Região do Caparaó.   

 

A COMSEG reconhece o árduo trabalho que se tem pela frente ao encaminhar assunto 

de tamanha envergadura, ao mesmo tempo em que ressalta o alcance social do 

empreendimento como fator de recuperação de pessoas, restauração de laços familiares, 

enfim, com reflexos na redução da criminalidade.  

 

Por essas razões é que a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, por 

seus membros abaixo assinados, remete a matéria ao Senhor Governador José Renato 

Casagrande, a fim de que Sua Excelência, no contexto da competência privativa de 

Chefe do Poder Executivo Estadual,  promova estudos de viabilidade do que contém a 

presente INDICAÇÃO.  

 

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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