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INDICAÇÃO Nº         /2020 

 

 

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 Espirito Santo, 

que seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Espirito 

Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

INSTALAÇÃO DE POSTO COLETOR BIOMÉTRICO 

ANEXO AO DETRAN NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO 

DO CASTELO. 
 

 

A presente indicação se deve ao fato que o cidadão de Conceição de 

Castelo é obrigado a se deslocar para outro município, qual ,seja, Venda 

Nova do Imigrante, toda vez que queira habilitar ou renovar a sua carteira 

de Motorista, haja vista que no município de conceição do castelo não se 

faz o referido exame.  

 

Vale ressaltar que Castelo, que é outro município vizinho, não há um 

CIRETRAN, mas há posto coletor de Biometria. Conceição do Castelo não 
possui nenhuma dessas estruturas. 

 

Sendo assim, é o desejo de toda a população do município de Conceição o 

Castelo a instalação do referido posto de coletor de biometria, pois isso 

beneficiaria os munícipes, reduzindo custos de tempo e de transporte para 

o deslocamento a cidade vizinha. Além de evitar risco de acidente no 

percurso até o município de Venda Nova, uma vez que a estrada é 

perigosa, com alto índice de acidentes. 

 

Destarte, que o imóvel onde se encontra o DETRAN de Conceição de 

Castelo, apresenta espaço suficiente para coloca o referido aparelho de 

exame biométrico.  Consta ressaltar que não precisaria funcionar todos os 

dias, visto que, dois dias por semana já seria o suficiente para atender a 
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possível demanda e assim solucionar os problemas existentes, o que já 

seria de grande valia a todos os Munícipes.  

 

 

Essa Indicação atende também a um pedido do nobre Vereador de 

Conceição do Castelo o Sr. SAULO MARRETO e do Sr. VALBER DE 

VARGAS FERREIRA (Valbinho). 

 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e responsável de Vossa Excelência 

frente ao Executivo desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a essa 

Indicação ao passo que aproveito para renovar meus protestos de estima e 

consideração. 

 

Vitória/ES, em 14 de Fevereiro de 2020.         

 

 

 

José Esmeraldo  

Deputado Estadual 
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