
 
 

 

 

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: 

 

“Contratação de Policiais Civis aposentados 

e Policiais Militares da reserva remunerada 

para serviços administrativos em Delegacias 

Policiais e Unidades de Polícia Militar do 

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, dentre elas a “Contratação de Policiais 

Civis aposentados e Policiais Militares da reserva remunerada para prestarem serviços 

administrativos em Delegacias Policiais e Unidades de Polícia Militar do Município de São 

Mateus”.  

 

Vivemos um tempo em que se verifica falta de atenção com a Segurança Pública, não 

somente em relação às instalações, equipamentos e viaturas, mas mui especialmente quanto 

ao baixo efetivo das forças que operam o Sistema.  

 

A realidade é que o Espírito Santo, à semelhança de outros Estados da Federação, não se deu 

conta da necessidade de atualizar os efetivos, não só com a admissão de mais servidores, mas  
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à guisa de recompor o quadro defasado por aposentadorias, doenças, exclusões e 

falecimentos.  

 

Veja que a defasagem de efetivo policial gera graves prejuízos institucionais e sociais, entre 

eles a queda da qualidade da prestação do serviço, em flagrante prejuízo da persecução penal, 

o que acaba produzindo sensação de impunidade.  

 

Diante do quadro acima exposto, a COMSEG entende sejam imprescindíveis providências 

para a recuperação do efetivo policial. E é nessa linha que propõe a contratação de servidores 

policiais civis e militares aposentados/reformados para realizarem tarefas administrativas nas 

respectivas unidades policiais, cuja medida seria altamente positiva porque liberaria os atuais 

servidores administrativos para atividades operacionais como diligências e investigações ou 

patrulhamento preventivo. 

  

Por esses motivos, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, por seus 

membros abaixo assinados, conclama o Senhor Governador José Renato Casagrande  a 

promover estudos de viabilidade com vistas ao atendimento das propostas contidas na 

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

serviços por parte das prestigiosas Polícias Civil e Militar que prestam serviço no Município 

de São Mateus. 

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2019. 

 

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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