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INDICAÇÃO Nº         /2019 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

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

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

do Regimento interno desta Casa de Leis, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 
AGILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE 
ELABORAÇÃO E ENTREGA DE 
IDENTIDADES CIVIS PELA SPTC-ES. 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A presente indicação tem por finalidade reivindicar maior agilidade no serviço de 

elaboração de identidades civis que estão na SPTC aguardando para serem ainda 

classificadas.    

 

É valido mencionar que no período em que este Deputado atuou na condição de 

Superintendente da SPTC - 2009 a 2011 e 2015 a 2018 -, as identidades civis 

eram entregues num prazo de até 15 (quinze) dias na Grande Vitória e 30 (trinta) 

dias no interior do Estado.  Esse prazo era contado do dia do recebimento da 

documentação à entrega da identidade pronta, numa época em que os servidores 

ainda realizavam os procedimentos de forma manual.  

 

Embora na atualidade os procedimentos sejam informatizados, verifica-se um 

acúmulo de mais de 15.000 (quinze mil) identificações civis aguardando ainda a 

classificação dos documentos. Sabe-se que há solicitações paradas há mais 120 

(cento e vinte dias), em flagrante prejuízo do cidadão, porque sem a carteira de 

identidade não é possível se apresentar para uma oportunidade de trabalho, abrir 

conta em banco, prestar concurso público, fazer o ENEM, enfim, realizar atos 

dos mais simples aos mais complexos da vida civil. 
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Face ao exposto, conclamamos especial atenção do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo, para, em articulação com o Senhor 

Delegado-Geral da Polícia Civil do Espirito Santo, estude a adoção de medidas 

com vistas à agilização na elaboração e entrega de identidades civis, cuja 

providência será recebida com agrado por toda a população. 

 

Sala das Sessões, em 08 de outubro de 2019. 
 
 
 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
DEPUTADO ESTADUAL 
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