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INDICAÇÃO Nº            /2020 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas constitucionais e 

regimentais, especialmente as previstas nos arts. 141, inciso VIII e 174 da Resolução 

nº 2.700 de 15 de julho de 2009 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo), requer a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário, seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

a) A instalação de Cerco Eletrônico Inteligente 

(Cerco Tático Policial de Monitoramento) no 

Município da Serra/ES e demais áreas da 

Região Metropolitana, com implementação de 

equipamentos eletrônicos de segurança. 

 

 
 
 

BRUNO LAMAS 
Deputado Estadual – PSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390036003100310030003A005000
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JUSTIFICATIVA 

A complexidade da violência e criminalidade urbana em grandes centros 

demanda o uso de ferramentas de combate ao crime que superem o nível de 

organização dos grupos criminosos.  

Assim, o cerco tático policial de monitoramento é meio hábil à redução dos 

índices de roubos, crimes violentos e outros crimes contra a vida e patrimônio. 

Compreendemos o uso do cerco como ferramenta poderosa de redução da 

criminalidade no município da Serra e demais áreas da Região Metropolitana, e 

serve como mais um auxílio às forças policiais do nosso Estado. 
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