
 
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 

 

Ao Governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde - SESA, 

venha disponibilizar unidades de atendimento dentro dos Batalhões da Polícia 

Militar para que sejam efetuadas as testagens do Covid- 19 nos policiais.  

 

  

JUSTIFICATIVA 

 

A presente indicação tem o intuito de que sejam disponibilizadas unidades de 

atendimento dentro dos Batalhões da Polícia Militar para que sejam efetuadas as 

testagens do Covid- 19 nos policiais.  

 

A atividade de policiamento ostensivo realizada pela Polícia Militar do Estado é 

de alta periculosidade. Portanto, perante o momento de pandemia, devido ao 

Covid–19 se aumenta a insegurança dos Policiais Militares, já que estão atuando 

na linha de frente e sendo expostos diariamente ao contágio.   
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Desta forma, se torna necessária a disponibilidade de unidades de saúde para 

testar o Covid – 19 nos Batalhões do ES, garantindo a devida assistência a esses 

profissionais, para que exerçam suas funções de forma digna e com precaução 

devida a saúde.  

  

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 22 de Maio de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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