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INDICAÇÃO  Nº      /2019 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 

 

O Deputado Estadual Dr. Emílio Mameri , no uso de suas atribuições regimentais contidas 

nos Artigos 141, INCISO VIII e 174, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15.07.2009, requer seja encaminhada ao Exmo. Governador do Estado do 

Espírito Santo, Dr. José Renato Casagrande, a seguinte 

 

I N D I C A Ç Ã O 

 

Solicitar à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, a 

implantação de Torre de Telefonia Móvel e Internet 3G na comunidade de Santo Amaro, 

localizada no município de Itapemirim, serão beneficiadas as comunidades de Fazenda 

Velha, Vargem Grande, Bomserá, Beira Rio, Retiro Pedrinhos, Ilha do Gado e Santa 

Helena. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em 1997 foi sancionada a Lei Geral das Telecomunicações (LGT) nº 9.472, que dispõe 

sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um 

órgão regulador (ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações) e outros aspectos 

institucionais. Por conseguinte, assistimos a um grande avanço na expansão da 

infraestrutura de telecomunicações instalada no País na última década, especialmente, 

no campo de telefonia celular. 

 

Mas, ainda há muito a ser feito. De acordo com a ANATEL, o Brasil terminou o mês de 

fevereiro de 2018 com mais de 235,7 milhões de usuários do serviço de telefonia celular. 

No entanto, se comparado com fevereiro de 2017, que o número era de 242,9 milhões, 

percebemos que houve uma queda significante de 7,2 milhões de usuários.  

 

Em nossa atividade parlamentar, acompanhamos de perto a situação de diversos 

municípios e por todos os lugares o pleito se repete; a falta de sinal para celular.  

 

Portanto, atendendo uma demanda da população da Comunidade de Santo Amaro, 

localizada no município de Itapemirim. A instalação da torre de telefonia móvel e 

internet 3G beneficiará outras comunidades como  de Fazenda Velha, Vargem Grande, 

Bomserá, Beira Rio, Retiro Pedrinhos, Ilha do Gado e Santa Helena adjacentes, 

correspondendo aproximadamente 5 mil habitantes, não sendo razoável o isolamento e a 
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privação desta população de um digno e eficaz meio de comunicação, este obtido por 

meio do pleito ora em comento.  

A Internet possibilita hoje uma difusão rápida, por meio das novas tecnologias de 

informação do conhecimento, permitindo aos produtores rurais não só melhorar a sua 

eficiência, mas, fundamentalmente oferecer seus produtos e serviços pelos quais os 

consumidores, por meio dos mecanismos de mercado, manifestam a sua preferência. 

Palácio Domingos Martins, em 15 de abril de 2019. 

 

 

DR. EMÍLIO MAMERI 

DEPUTADO ESTADUAL-PSDB 
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