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INDICAÇÃO Nº           /2017 

 

                    A Deputada infra-assinada, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer a 
Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que 
seja encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 

Instalação de torre de telefonia móvel e internet 3G para contemplar  o Distrito de Santa 
Terezinha, localizado no  Município de Ecoporanga/ES. 

 
 

A presente indicação tem por objetivo indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito 
Santo a instalação de torre de telefonia móvel e internet 3G para contemplar a Comunidade do 
Distrito de Santa Terezinha, localizada no Município de Ecoporanga/ES. 
 
O Distrito de Santa Terezinha, localizado a 15 km do centro do Município, às margens da Rodovia 
ES320, é produtor de café, leite e explora granito de possui intensa atividade agrícola de café e 
produção de gado de leite, e tem visto sua economia crescer consideravelmente com o impulso nas 
atividades comerciais locais, sendo de extrema importância a telefonia móvel e internet para 
crescimento, desenvolvimento e inserção social da Comunidade. 
 
O objetivo desta indicação é proporcionar aos moradores da região e visitantes a possibilidade de se 
integrar com o mundo por meio da tecnologia, pois, o telefone celular e internet é algo que se 
tornou crucial em nosso cotidiano e em nossas vidas. A instalação da referida torre certamente 
beneficiará o Distrito de Santa Terezinha com agilidade na comercialização dos produtos regionais, 
e impulsionará o desenvolvimento das potencialidades existentes nas áreas de agricultura e 
pecuária leiteira, e demais atividades econômicas em toda região. 
 
Na certeza da importância dessa indicação que visa ampliar os horizontes da comunidade, 
solicitamos que seja orientada a Secretaria de Agricultura e área técnica de comunicação e obras do 
governo para analisar espaço para instalação da referida torre, de forma que a mesma venha 
contemplar a população local e região no Município de Ecoporanga/ES. 

 
Certa do apoio do Governador Paulo Hartung à população do interior, é que nos empenhamos, 
agradecendo antecipadamente o atendimento de importante e necessária solicitação, que nesta 
fazemos junto com o Vereador Emerson Vicente de Oliveira em favor dos Munícipes do Distrito de 
Santa Terezinha. 

Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2017. 
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