
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO DANILO BAHIENSE 
 
 

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, seja encaminhada ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, 

INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 
AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS E CÉDULAS 
DE IDENTIDADE PARA A CONFECÇÃO 
E ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE 
IDENTIFICAÇÃO 

 
                                                        JUSTIFICATIVA 
 
 A presente INDICAÇÃO tem como objetivo dirimir  dificuldade encontrada pelo 

Serviço de Identificação da Superintendência da PCES, no momento de elaborar 

novas vias de documentos de identidade. Explica-se que  a dificuldade encontra-se 

na ausência de materiais suficientes para a execução do serviço de Identificação e 

consequente atraso na entrega dos documentos de identificação civil. 

 

Ocorre que na sede da PCES  existem inúmeros documentos que dependem de 

material para a conclusão da confecção. Desta maneira, a ausência de materiais 

colabora com  o atraso, haja vista que a conclusão só se dá com a cédula para 

impressão e com as películas de proteção para então, serem liberados para a entrega 

aos cidadãos.    

 

É importante destacar que após diligência junto a Superintendência de Polícia 

Técnico-Científica da Polícia Civil, fora relatado que as confecções encontram-se 

paradas em razão da ausência dos materiais suficientes. 

 

Em suma, destaca-se ainda que o documento de identificação é um dos 

documentos mais importantes do cidadão, a ausência da posse deste, causa 
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inúmeros transtornos, haja vista que é indispensável para a retirada de CNH, CTPS, 

Passaporte, para o recebimento de benefício junto ao INSS e de uso primordial ao 

tratamento de saúde, razão pela qual, o atraso na entrega desta documentação 

acarreta prejuizos inenarráveis ao cidadão. 

 

Razão pela qual nossa INDICAÇÃO é no sentido  de que o Senhor Governador  

adote providências com vistas à aquisição de materiais necessários para devida 

confecção, de forma que a PCES muito em breve possa confeccionar e entregar as 

documentações que encontram-se atrasadas, cessando assim, os prejuizos a 

população Capixaba. 

 

 

Sala das Sessões, em 05 de novembro de 2019. 
 
 
 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
DEPUTADO ESTADUAL 
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