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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, segue a presente: 

 

 

INDICAÇÃO 

 

Para que, juntamente com a Prefeitura de Vitória, sejam realizados serviços de 

melhoria no Sistema de Iluminação do Bairro Bento Ferreira, no Município de 

Vitória- ES.  

  

 

 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo informações divulgadas pela Imprensa, moradores do Bairro Bento 

Ferreira, no Município de Vitória, têm reclamado com recorrência de queda de 

energia nas últimas semanas. 

 

Ocorre que os moradores da localidade estão sendo prejudicados pelas quedas 

de energia, que gerando prejuízos. Há relatos, por exemplo, da ocorrência de 

geladeiras que queimaram por conta do pique. 

 

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 
390031003700380038003A005000
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Sendo assim, se torna necessária a realização de serviços de melhoria no sistema 

de iluminação do Bairro Bento Ferreira, no intuito de garantir a segurança da 

população e assim evitando possíveis assaltos por conta da baixa luminosidade 

no local. 

 

Ante todo o exposto, esperamos contar com apoio a esta Indicação para que, por 

meio deste, venhamos a cumprir, com eficiência e eficácia, a nossa missão de bem 

servir ao povo do Espírito Santo.  

 

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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