
 
 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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, 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 19ª Reunião 

Ordinária, realizada no dia 09 de dezembro do corrente ano, solicitam seja encaminhado ao 

Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

“Ampliação na Zona Rural de Torre de 

Telefonia Móvel/ Internet”.  

 

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. 

 

Sabemos que hoje a internet e a telefonia celular deixaram de ser instrumento de mera 

utilidade ou artigo de “luxo”, tornando-se de efetiva necessidade, visto que o binômio 

“comunicação x informação” fez-se imprescindível não só para a  população em geral, mas 

principalmente para os operadores da Segurança Pública, pela gama de recursos que hoje se 

tem ao alcance de nossas mãos por meio do aparelho celular. 

 

Tramita na Câmara de Deputados o Projeto 9.039/17 que, se aprovado, obrigará o Poder 

Público a tornar universal e contínuo os serviços de telefonia móvel nas áreas rurais, inclusive 

com a concessão de incentivos fiscais. 

 

Destaca-se que a falta desse serviço básico impede inclusive que produtores acessem as  

modernas ferramentas de soluções tecnológicas, em prejuízo da expansão do negócio de 

produtores rurais. 
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No que diz respeito à Segurança Pública, diversos bancos de dados disponíveis em nível 

estadual e federal deixam de ser acessados, o que reduz a capacidade e a velocidade de 

resposta das polícias estaduais, bem como tornam as forças de segurança pública com menor 

capacidade de eficácia.. 

 

Dessa forma, faz-se imprescindível sejam ampliadas as torres de telefonia móvel nas regiões 

rurais do Estado do Espírito Santo. 

 

Em decorrência desses motivos, 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 com vistas ao atendimento do contido na presente 

INDICAÇÃO, pelo que representa como incremento a uma melhor prestação de serviços na 

área da Segurança Pública. 

 

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2019. 

 

MEMBROS EFETIVOS: 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

EMÍLIO MAMERI 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

EUCLERIO SAMPAIO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

DEPUTADO ESTADUAL  

 

LUCIANO MACHADO 

DEPUTADO ESTADUAL 
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