
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Capitão Assumção  

 

Av. Américo Buaiz, nº 205, 4. º andar, gabinete 406 Enseada do Suá 

 CEP. 29050-950 – Vitória ES 

 

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 seja disponibilizado, por parte da CETURB, equipamentos de proteção 

contra o Coronavírus (Covid-19) aos funcionários. 

 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

Conforme divulgado pela imprensa, motoristas e cobradores de empresas do 

sistema Transcol relatam da falta de equipamentos de proteção contra a doença 

Coronavírus (Covid-19). 

 

Os trabalhadores se encontram sem a proteção necessária para exercer suas 

funções, ficando expostos ao vírus. Sendo assim, é necessário que haja o 

fornecimento de equipamentos como luvas, máscaras e álcool em gel.  

 

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 
390031003800300036003A005000
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Desta maneira, propomos a presente medida, visto que a falta de materiais 

necessários ao enfrentamento da doença pode trazer riscos à saúde e à 

integridade física dos funcionários, além da consequente proliferação do vírus no 

estado. 

 

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 08 de Abril de 2020. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

 

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 
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