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INDICAÇÃO Nº         /2018 
 
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: 
 

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO DE ITAOCA PEDRA. 
 

O pleito acima tem por finalidade garantir às pessoas que passam pelo referido 
trecho a segurança e a dignidade que lhes confere o ordenamento jurídico pátrio 
em termos normativos.  
 
Destaca-se que CINCO PESSOAS JÁ MORRERAM vítimas de acidentes que 
teriam sido evitados, ou seja, vidas estão sendo ceifadas em vista do não 
acabamento de uma obra que já teve ordem de serviço em maio de 2013, mas 
ainda resta inacabada.   
 
Por fim, destaca-se que o presente pleito também atenderá ao escoamento de toda 
a produção de rochas brutas e beneficiadas da região, o que demonstra que, além 
de uma finalidade humanitária, a obra ora tratada também trará benefícios 
econômicos a toda população local.  
                                                                                                                                                                                                                       
Essa Indicação atende também a um pedido de OGRACIO LOPES (VICE-
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ITAOCA PEDRA), 
PADRE ROGÉRIO SANTOS BEBER (PÁROCO DA PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA APARECIDA), SEBASTIÃO CAROLA (PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ITAOCA PEDRA), PR. AROLDO PASCOAL 
(PASTOR DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS) E BETO PAGANOTTI 
(COORDENADOR DA IGREJA METODISTA). 
 
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 19 de junho de 2018.   

       
José Esmeraldo 
Deputado Estadual 
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