ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

INDICAÇÃO Nº

/2021

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem requerer ao V. Exª., que seja
encaminhada ao Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO:
Construção de Ponte através do “Programa Ponte
Rural” na localidade do Córrego da Figueira, no
Município de Iúna, Estado do Espírito Santo.
O Programa Ponte Rural tem como objetivo a substituição das
antigas pontes de madeira pelas de concreto, garantindo maior durabilidade e segurança aos
moradores das zonas rurais do Estado. A SEAG fornece as vigas e as prefeituras ficam
responsáveis pela instalação das chamadas “cabeças” de ponte nos locais.
Novas pontes trarão mais tranquilidade para as pessoas
trabalharem e distribuírem as produções de suas propriedades.
A infraestrutura rural é uma das metas centrais do Governo.
Queremos que os trabalhadores consigam escoar os seus produtos com mais rapidez e
segurança. Uma ponte quebrada ou instável pode causar acidentes, ou até mesmo fazer o
produtor ter que dar uma volta maior para se deslocar, aumentando o custo de combustível.
Trabalhar no campo não é fácil. Os produtores rurais acordam
de madrugada e se esforçam durante muitas horas do dia para levar os alimentos até à mesa
das pessoas. Se não dermos condições dignas, toda a produção deles fica prejudicada. Então
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as pontes do programa são importantíssimas para o trabalho das famílias rurais.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O Programa Ponte Rural é uma parceria fundamental para dar
condições da realização do trabalho de desenvolvimento nos municípios.
Ao longo do tempo, algumas pontes precisam ser inutilizadas,
fazendo com que as pessoas da comunidade tenham que fazer um percurso maior para se
deslocarem. Agora, muitas das pontes que são de madeira deverão ser substituídas por pontes
de concreto, com alargamento maior e mais segurança para o fluxo. Melhora para o produtor
rural, que vai ter o escoamento mais rápido da produção e melhora também a vida das
pessoas.
Sabedor que somos, da seriedade e responsabilidade, que tem
caracterizado a proficiente atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a atenção
dispensada a este pedido e aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e
consideração.

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2021.

DARY PAGUNG
DEPUTADO ESTADUAL – PSB
LÍDER DO GOVERNO
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