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INDICAÇÃO Nº                /2017 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

              O Deputado abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, 

requer a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII, e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

aprovado pela Resolução nº 2.700/2009, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo através do 

Senhor Chefe da Casa Civil a seguinte INDICAÇÃO:  

Por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa 

Social - SESP, considerando a segurança e o bem estar social, respeitosamente 

solicito o funcionamento ininterrupto ou, no mínimo, atuar durante o 

expediente com quadro adequado de servidores para a regular operação da 

Delegacia da Polícia Civil no Distrito de Praia Grande, município de Fundão/ES. 

JUSTIFICATIVA 

Em atendimento a demanda dos moradores de Enseada das Garças, Mirante da 

Praia, Direção e demais distritos próximos, todos de Praia Grande, Fundão/ES, 

encaminho a presente indicação para assegurar o funcionamento ininterrupto ou, no 

mínimo, a atuação durante o horário de expediente comercial com o quadro de 

servidores suficiente para a regular operação da Delegacia da Polícia Civil no Distrito 

de Praia Grande, Fundão/ES. 

A solicitação é uma demanda dos moradores da região citada, uma vez que, a 

escassez de servidores é um obstáculo para o funcionamento do posto em apreço o 

que prejudica o atendimento a população, portanto, se faz necessário a adoção destas 

medidas para garantir a prestação do serviço tão importante neste momento de 

aumento do índice de criminalidade em todo país. 

Por fim, prezando pela segurança e a agilidade na prestação do serviço da 

Policia Civil, acreditamos na aplicabilidade da medida solicitada e, juntamente com os 

moradores de Fundão, almejamos o atendimento desta indicação. 

Sala das Sessões, em 06 de dezembro de 2017. 
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Deputado Estadual- PDT 


