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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, juntamente com o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor (PROCON), haja fiscalização dos valores de produtos 

comercializados em Supermercados no Estado do Espírito Santo, neste momento 

de calamidade devido ao enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).  

 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

A presente indicação tem como intuito a realização de fiscalização, por meio do 

PROCON, nos valores de produtos em que não há justificativa para alta, 

comercializados em Supermercados neste momento de enfrentamento ao 

Coronavírus (Covid-19). 

 

Conforme divulgado pela imprensa, com a pandemia do Coronavírus, os preços 

de vários produtos nos supermercados do Estado foram elevados. Ocorre que 
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alguns deles estão mais caros por causa da alta do dólar. No entanto, com relação 

aos produtos que não são importados, na grande maioria dos casos não existe 

uma justificativa para a alta, já que são fabricados no Brasil. 

 

Sendo assim, se o preço do produto não for influenciado pelo dólar, não há 

motivo nenhum para subir. Portanto, é necessário que seja feita uma rigorosa 

fiscalização nos supermercados do estado, no intuito de garantir um valor justo  

para compra, visto que trata-se de um momento difícil em que a população se 

encontra. 

 

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 
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