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INDICAÇÃO Nº         /2017 
 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, requer a 
Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Espirito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 
Instalação de uma torre de telefonia móvel – celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de São Bento do Chapéu, no município de Domingo 
Martins – ES. 
 
A presente indicação tem por objetivo incluir a localidade de São Bento do Chapéu, 
em Domingo Martins, no programa do Governo do Estado 
denominado Comunicação no Campo, que pretende dotar de antenas com sinal 
digital as cidades e localidades que não contam com cobertura de telefonia e 
internet 3G. Além de São Bento do Chapéu, as localidades de: 
 

- Pedra Branca 
- São Miguel 
- California 
- Galo 
- Rapadura 
- Perobas 
- Pena 
- Chapéu  
- Soído de Cima 
- Soído de Baixo 
- Granja Walkyria 

 

Que também serão beneficiadas com a interligação do Sinal digital que solicitamos 
por meio desta indicação, que atende também um pedido de: 
 

* Vereador Nelson Soares 
* Vereador Diogo Endlich 
* Ivan Luiz Paganini 
* Flávio Wruck – Presidente do Sindicato Rural Patronal de Domingos Martins 
* Edinho Degen – Presidente da Comunidade de São Bento do Chapéu 
*  Aurindo Wruck 
* Osório Schineider – Presidente da Igreja Luterana de Rapadura 
* Odair de Oliveira 
* Vanilza Schunck – Diretora da EFA São Bento do Chapéu 
* Thereza Ribet 
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* Sérgio Schineider 
* Cláudio Huwer 
E demais famílias 

 
 
Com a instalação das antenas, as milhares de famílias que hoje se veem isoladas 
nas áreas rurais e sem acesso à essa nova tecnologia que é a internet, vão poder 
se sentir incluídas no mundo digital. O objetivo é ampliar as chances no mercado 
de trabalho para jovens e adultos, levando cursos e capacitação para a 
comunidade.  
 
 
Essa ferramenta de trabalho e estudo vai possibilitar ainda mais investimentos e 
facilidade na venda e compra de produtos locais, na comercialização do que é 
produzido na região, além de socorro médico mais rápido em caso de acidentes e 
todas as facilidades para quem vive no interior, gerando riqueza e abastecendo a 
nossa mesa e proporcionando para todos maior qualidade de vida.   
 
 
Certo da sensibilidade e da atuação séria e responsável de Vossa Excelência 
frente ao Executivo desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a esta 
Indicação, ao passo que aproveito para renovar meus protestos de estima e 
consideração. 
 
 
Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2017.         

 
 
 

José Esmeraldo 
          Deputado Estadual 


