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INDICAÇÃO Nº     /2019 

 

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 Assem-

bleia 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 atra-

vés do Senhor Chefe da Casa Civil a seguinte INDICAÇÃO:  

 

Por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – 

SESP seja aumentado o efetivo policial, bem como o policiamento ostensivo pela Polícia 

Militar do Estado do Espírito Santo no Bairro Santa Mônica, município de Guarapari. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente indicação visa aumentar a atuação da Policia Militar no Bairro Santa 

Mônica, em Guarapari, uma vez que, a violência tem acometido os moradores e 

comerciantes, prejudicando o desenvolvimento da região. O número de furtos e roubos, 

acompanhado do tráfico de drogas, aterrorizam a população que, lamentavelmente, 

enfrentam diariamente o medo e o terror nas ruas e dentro das suas próprias casas. 

 

Também destacamos a assustadora onda de arrombamentos e furtos de imóveis no 

bairro SANTA MÔNICA na cidade de Guarapari. Uma fatídica rotina que aflige a população 

trabalhadora da região que tem frequentemente seus bens furtados e seus imóveis depredados 

pela ação dos criminosos. Além dos prejuízos materiais, os bandidos levam consigo a 

tranquilidade e o bem-estar do povo de Guarapari, que saem de casa com medo de retornar e 

não encontrar mais nada dentro de suas casas. 

 

 O aumento do policiamento no Bairro Santa Mônica, garantirá maior segurança aos 

moradores e lojistas da região, contribuindo com a redução da violência que é um enorme 

obstáculo ao progresso e um temor a todos que ali residem e trabalham. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2019. 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual  

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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