
 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Gabinete do Deputado Danilo Bahiense 

 

INDICAÇÃO N.º      / 2019 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

O Deputado abaixo assinado, uso de suas prerrogativas regimentais, com fundamento 

nos arts. 141, inciso VIII e artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Venda Nova do Imigrante, Sr. 

João Paulo Schettino Mineti,  INDICAÇÃO das seguintes matérias: 

 

 

“I- Central de Videomonitaramento 

II- Cerco Eletrônico. 

 – Município de Venda Nova do 

Imigrante.” 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Este Gabinete Parlamentar recebeu de lideranças do Município de Venda Nova do 

Imigrante reivindicações relacionadas a necessidades estruturais para a Segurança 

Pública do Município, dentre as quais a instalação de Central de Videomonitoramento e 

de Cerco Eletrônico, plenamente justificadas nos termos seguintes: 

 

I-CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO  

Trata-se de instrumento cuja instalação em muito contribuirá para a integração e 

operabilidade dos órgãos de Segurança Pública na prevenção e repressão de diversas 

modalidades criminosas, proporcionando o oferecimento de ações concretas em 

resguardo da segurança de toda a população, à guisa de observação e acionamento de 

forças policiais. Transformar-se-ia em poderosa ferramenta para a elucidação de crimes, 

vez que as imagens captadas serviriam de prova na investigação. 
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II- CERCO ELETRÔNICO 

Sem dúvida, outro quesito importante na cooperação entre os diversos órgãos de 

segurança, principalmente na prevenção e repressão de crimes contra o patrimônio ( o 

furto e o roubo de veículos).  O Cerco Eletrônico permite a observação e o acionamento 

de forças policiais  de forma preventiva, tornando-se, dessa forma,  poderosa ferramenta 

para a elucidação de crimes, posto que as imagens captadas, à semelhança da Central de 

Videomonitoramento, também serviriam como meio de prova em proveito da 

investigação criminal.  

 

Por fim, vale o registro de que os diversos Municípios do nosso Estado que adotaram e 

implementaram a Central de Videomonitoramento e o Cerco Eletrônico têm obtido 

excelentes resultados, tanto do ponto de vista preventivo quanto repressivo,  razões que 

fundamentam a presente INDICAÇÃO que é dirigida ao Senhor Prefeito do Município 

de Venda Nova do Imigrante, a fim de que Sua Excelência estude a viabilidade de 

atendimento das propostas ora apresentadas como fator de diminuição da violência no 

Município.  

 

                                  Sala das Sessões, 10 de setembro de 2019. 

 

 

 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 
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