
ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DR. JENILSON LEITE 

INDICAÇÃO N°  / 2'/ /2019. 

Indico a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com fuicro 

no artigo 169, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que seja encaminhado 

Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública do 

Acre - SESP, para que providencie a reforma emergencial do Centro Integrado de 

Ensino e Pesquisa em Segurança Pública - CIESP, para acolher os aprovados do 

concurso público da Polícia Militar e Polícia Civil que serão convocados em breve, e 

precisam ter um local com estrutura adequada para realizarem o curso de formação 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
10 de abril de 2019. 

Deputado Estai 'ai Dr. Jen s; ite 
10 Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre 

Rua Arlindo Porto Leal, 241. Centro. Rio Branco - Estado do Acre 
Telefones: (68)3213-4052/3213-4053 
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JUSIIFICATIVA 

A presente indicação tem por objetivo que o Governo do Estado do Acre, através 

da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Acre, providencie uma 

reforma emergencial do Centro Integrado de Segurança Pública - CIESP, para acolher os 

aprovados do concurso da Polícia Militar e Polícia Civil que serão convocados em breve, 

e devem ter um local com a estrutura adequada para realizarem o curso de formação. 

No dia 02 de abril de 2019, estive presente no Centro Integrado de Estudos em 

Segurança Pública (CIESP) para conhecer de perto as condições estruturais do órgão, que 

é de fundamental importância no aprimoramento das técnicas dos agentes de segurança 

pública do Estado do Acre. Já foi realizada uma minirreforma para a realização de um 

curso de sargento, no entanto, as condições ainda não estão adequadas para atender o 

quantitativo de gente que participará dos cursos. 

Apesar da minirrefonna, o prédio do CIESP está aquém da realidade de um 

órgão tão importante, pois não tem condição de absorver as pessoas que passarão pelo 

curso de formação. Eu não estou colocando a culpa no gestor atual, mas a 

responsabilidade de melhorar agora está com ele. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
10 de abril de 2019. 

Deputado Est 	.' 	nilson Leite 
10 Vice-Presidente da ALE 

Rua Arlmdo Porto Leal, 24!. Centro- Rio Branco - Estado do Acre 
Telefones: (68)3213-4052/3213-4053 


