
 
 

 

 

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: 

“Aumento da quota de combustível das 

viaturas da Polícia Civil, Militar e do Corpo 

de Bombeiro no Município de  São Mateus”.  

 

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 Estado do Espírito Santo, dentre elas o 

“Aumento da cota de combustível para as viaturas da PM, PC e CBM que hoje é de 

R$500,00/mês”. 

 

Lideranças comunitárias e autoridades policiais e políticas locais apontam sobre a extrema 

necessidade de aumento da cota de combustível para as viaturas policiais, cuja defasagem de 

longa data vem gerando transtorno e limitando profundamente as ações policiais no serviço de 

patrulhamento e de investigações criminais. 

 

Vale destacar que as viaturas policiais são utilizadas 24hs por dia, durante os 30 dias do mês e 

os 365 dias do ano, com um consumo médio de  08 km por litro de combustível. E observe-se 

que o valor atual da cota mensal de combustível por veículo é de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

e vigora desde o tempo em que o valor da gasolina girava em torno dos R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) o litro. Ora, o preço médio atual  de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta  
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centavos) confere a cada viatura a autonomia de 112 litros mensais, ou seja, um total de 896 

km,  o que se afigura absolutamente insuficiente para atender as demandas diárias, exigindo 

dos gestores de unidades policiais esforço sobre-humano para conseguir chegar ao fim do mês 

com a cota hoje em vigor.  

 

Diante dessa situação, pode-se afirmar que há sério comprometimento das ações preventivas e 

dos patrulhamentos a cargo da Polícia Militar, assim como das diligências e investigações por 

parte da Polícia Civil, em flagrante prejuízo da qualidade do serviço que o Estado presta à 

população capixaba na área da Segurança Pública. 

 

Assim entendendo, 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 da INDICAÇÃO, pelo que representa como 

incremento a uma melhor prestação de serviços por parte das prestigiosas Polícias Civil, 

Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo. 

 

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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