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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 seja intensificado o policiamento por parte da Polícia Militar do Espírito 

Santo no Bairro Primavera, Munícipio Viana– ES. 

 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

Moradores do Bairro Primavera, no Município de Viana, relatam que o crime na 

região se torna cada dia mais constante, com índices cada vez maiores de roubos, 

drogas sendo comercializados de forma explícita e conflitos entre gangues rivais, 

deixando a população exposta ao risco de balas perdidas.  

 

Essa onda de crimes deixou marcas, como na última Quinta-Feira, em que 

lamentavelmente um jovem de 20 anos foi executado em via pública, quando 

voltava do seu trabalho de Motoboy no Bairro vizinho. Foi mais uma vítima da 
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constante criminalidade no local, sendo atingido com 12 disparos de arma de 

fogo e veio a óbito.  

 

Sendo assim, se torna necessária a intensificação do policiamento na região do 

Bairro Primavera, no intuito de proporcionar à população da região a segurança, 

valorizando os pontos comerciais da região, e assim proporcionando uma melhor 

qualidade de vida para a população.  

 

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 de 22 Maio de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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