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Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

O deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO, signatário, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador Do 

Estado do Espírito Santo, a presente: 

 

INDICAÇÃO 

 

Para que o Governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública 

e Defesa Social - SESP, venha disponibilizar equipamentos de proteção 

individual – EPI, aos Agentes da Segurança Pública. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente iniciativa tem a finalidade de que a Secretaria de Segurança Pública e 

Defesa Social - SESP direcione equipamentos de proteção individuais para os 

Agentes de Segurança Pública.  

 

Devido a pandemia do Coronavírus (Covid-19), os equipamentos de proteção 

individual estão escassos. Sobretudo existe uma parcela da população que 

necessita dos EPI’s para desempenhar seu trabalho. 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390031003700380035003A005000
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Sendo assim, a utilização dos EPI’s pelos Agentes de Segurança Pública, neste 

momento, se faz necessária, pois evitará a contaminação descontrolada que 

estamos vivendo no Brasil. 

Desta maneira, diante dos fatos, sabe-se da necessidade do uso dos equipamentos 

de proteção individual. Ocorre que, os mesmos são indispensáveis nas funções 

em que há riscos à saúde e à integridade física e sua falta pode trazer 

consequências para o servidor. 

Isto posto, requeremos que o Poder Executivo tome as devidas providências, haja 

vista que profissionais da segurança pública estão desenvolvendo suas funções 

com a falta de equipamentos de proteção extremamente importantes para sua 

segurança. 

Ante todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres Pares para a aprovação 

desta Indicação. 

 

Sala das Sessões, em 07 de Abril de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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