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ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO 
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ALNS 

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: 
 
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA (SISPES) DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O combate à violência no Estado do Espírito Santo deve ser executado da forma mais 
eficaz possível, com ações e condutas que visem à diminuição da criminalidade, bem como 
o comprometimento do Poder Público buscar as ferramentas necessárias e essenciais que 
visem maior eficiência no que diz respeito ao acesso à informação. 
 
Neste viés, temos que no combate à criminalidade é de suma importância que o Sistema 
Integrado de Inteligência da Segurança Pública (SISPES) da Polícia Civil seja devidamente 
atualizado. 
 
O Portal SISPES vincula dados dos Sistemas de Segurança Pública e Defesa Social. O 
processamento dos algoritmos trabalha com a existência e a precisão dos registros nas 
bases de origem. E eis aí o problema, pois caso esses registros sejam incompletos, 
equivocados ou não existam, as informações ficam prejudicadas. 
 
Com isso, caso não seja procedida à devida atualização, eis que o sistema se encontra bem 
defasado, as pesquisas sobre dados de criminosos fica prejudicada, eis que o Policial não 
consegue obter a informação fidedigna e atual. 
 
Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. JOSÉ RENATO CASAGRANDE, junto à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SESP e ao Chefe de Polícia 
Civil, com a presente INDICAÇÃO, por reconhecer a importância e o interesse público 
que ela traduz, oportunidade em que reiteramos nossos protestos de elevada estima e 
consideração. 
 

Sala das Sessões, em 05 novembro de 2019. 
 
 

Delegado Danilo Bahiense 
Deputado Estadual 
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