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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 arts. 141, inciso VIII, e 174, do Regimento 

Iterno desta Casa de Leis,  seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado, José Renato Casagrande, INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

 

“AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO 

CAMINHONETE PARA A POLÍCIA CIVIL DO 

MUNICÍPIO DE PIÚMA”. 

 

                                                    JUSTIFICATIVA 

 

 A Polícia Civil realiza o policiamento repressivo e investigativo em todo o Estado do 

Espírito Santo. Sendo uma das instituições que se esforçam diuturnamente pela 

diminuição da violência nos municípios capixabas, a Polícia Civil necessita 

constantemente investir na aquisição de instrumentos que a auxiliem na execução do 

árduo trabalho em prol da Segurança Pública. 

 

Embora o trabalho digno de nota que a PC presta no Município de Piúma, a viatura hoje 

em funcionamento na Regional é um veículo DUSTER, com capacidade para 

transportar apenas dois presos por vez. Sendo assim, sempre que são realizadas 

operações das quais resulta maior número de presos, faz-se necessário o auxílio de 

veículos da Delegacia de Anchieta. Porém, acontece de em muitas ocasiões os veículos 

de Anchieta já estarem comprometidos em outras ocorrências, situação que causa 

constrangimento, porque deixa a Delegacia de Piúma desassistida. 

 

Face ao exposto, e considerando que o atendimento à justa reivindicação contribuirá 

para a melhoria da qualidade dos serviços hoje oferecidos na área de Segurança Pública 

no Município de Piúma, conclamamos o Senhor Governador do Estado a analisar 

com especial atenção o contido na presente INDICAÇÃO, por reconhecer a 

importância e o interesse público que ela representa.  

 

Sala das Sessões, em 13 de dezembro de 2019. 

 

 

 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 
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