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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 17ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de novembro do 

corrente ano, solicitam seja encaminhado ao Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, José Renato Casagrande, INDICAÇÃO nos seguintes termos: 

 

“Inclusão da SEJUS e IASES no 

sistema de rádio do CIODES.”  

 

 

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, dentre elas a 

“Inclusão da SEJUS e do IASES no sistema de rádio do CIODES.” 

 

Baseado na disposição estrutural estabelecida no art. 144, vinculado à força normativa 

prevista no art. 37 da Constituição Federal, que trata dos princípios regentes da 

Administração Pública, as agências de segurança devem se aprimorar a cada dia, 

atingindo níveis de eficiência que contemplem a proteção integral da sociedade. Sob 

esta ótica, compete ao Estado garantir a segurança das pessoas e bens na extensão de 

seu território, mantendo o respeito às leis, a manutenção da paz e a ordem pública.  

 

A segurança pública manifesta-se, portanto, como um processo sistêmico, pela 

necessidade da integração de um conjunto de conhecimentos e ferramentas e agentes 
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estatais que devem interagir com a mesma visão, compromissos e objetivos. É também 

um processo que deve ser compartilhado, pois depende de decisões estruturadas em 

medidas preventivas, repressivas, judiciais, e sociais. Por este motivo, ressalta-se com 

veemência que o conceito de segurança pública é amplo, não se limitando à política de 

combate à criminalidade e nem se restringindo à atividade policial, conforme 

comumente se associa no imaginário social.  

 

Segurança Pública, enquanto atividade desenvolvida pelo Estado, compreende um 

amplo conjunto de ações que integram as três esferas do Poder Público, atravessando os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Cada poder tem funções próprias que 

interagem, complementam e dão continuidade ao esforço um do outro, na preservação 

da ordem pública e na incolumidade das pessoas e de seu patrimônio. 

 

Diante dos resultados positivos obtidos ao longo dos anos com a criação do CIODES – 

Centro Integrado Operacional de Defesa Social, novas agências de segurança pública 

foram se incorporando naturalmente à estrutura do CIODES por meio de convênios, 

passando a contar com a presença da Guardas Civis Municipais, com a Secretaria de 

Justiça (SEJUS) e com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

 

Todas estas agências reunidas, trabalhando diuturnamente em um mesmo ambiente 

físico, fornecem inquestionavelmente um poder de resposta muito mais eficiente ao 

cidadão capixaba. Ressalte-se que, embora operando de forma integrada em um 

ambiente conjunto, as coordenações institucionais das agências de segurança manterão 

sua respectiva autonomia, devendo primar por uma atuação de forma integrada, 

harmônica e complementar, porém independentes e vinculadas operacionalmente às 

suas instituições de origem.  

 

Junto ao sistema CIODES, está a Secretaria de Justiça representada por Agentes 

Penitenciários da SEJUS que desempenham o acompanhamento da atividade prisional 

na Região Metropolitana da Grande Vitória e Unidades Prisionais no Interior do Estado, 

monitorando a movimentação dos custodiados em Fóruns, Hospitais, servindo como 

base de informações para as Instituições integradas neste CIODES, no tange o Sistema 

Prisional Capixaba. 

 

Lamentavelmente, até à presente data a forma com que servidores da SEJUS se 

comunicam com o CIODES/SEJUS, dá-se por meio de ligações celular, apesar de 

possuírem rádios de comunicação nas viaturas e em suas bases/unidades prisionais. Por 

não fazerem parte da frequência de comunicação do Sistema CIODES, ficam de fora da 

integração efetiva, visto que o rádio de comunicação possibilita uma resposta imediata 

por parte do Estado frente à necessidade de socorro ou em meio a uma crise. 
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Em pior situação se encontram os servidores socioeducadores do IASES que, assim 

como os agentes penitenciários, necessitam fazer transportes de infratores, por vezes 

extremamente perigosos, para audiências judiciais e hospitais, sequer tem servidores 

fazendo parte do CIODES, muito menos possibilidade de se comunicar das viaturas ou 

bases, buscando socorro em meio a uma situação de ataque, resgate, rebelião ou fuga. 

 

De tal forma entendemos que a inclusão da SEJUS e do IASES no sistema de Rádio 

Frequência do CIODES resultaria para esses servidores abnegados maior integração 

com os demais agentes que integram o CIODES e o sistema de segurança pública do 

Estado, salvaguardando a vida e a integridade dos servidores e dos internos das referidas 

instituições. 

 

Assim considerando, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, por 

seus membros abaixo assinados, conclama o Senhor Governador José Renato 

Casagrande, no contexto da competência privativa de Chefe do Poder Executivo 

Estadual, a promover estudos de viabilidade, enfim, as gestões necessárias com vistas 

ao atendimento da proposta contida napresente INDICAÇÃO, a título de 

reconhecimento pelo que ela representa como instrumento de auxílio às instituições que 

se esforçam diuturnamente pela diminuição da escalada da violência em todo o Estado 

do Espírito Santo. 

 

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2019. 

 

 

MEMBROS EFETIVOS: 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

DEPUTADO ESTADUAL  

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 
DEPUTADO ESTADUAL 

 
CAPITÃO ASSUMÇÃO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

EMÍLIO MAMERI 

DEPUTADO ESTADUAL 
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