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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, 
José Renato Casagrande, a seguinte 
 

I N D I C A Ç Ã O 
 

Solicita à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca que 

viabilize através do programa de pavimentação rural um convênio com a Prefeitura 

municipal de Itapemirim para pavimentar 1000 metros de estrada no distrito de Santo 

Amaro. 

 
                                                   JUSTIFICATIVA 
                                         

 

A pavimentação rural atenderá inúmeras reivindicações dos munícipes do distrito de Santo 

Amaro localizado no município de Itapemirim, vai alavancar a economia local, dando 

melhores condições aos produtores rurais e facilitando a escoação da produção agrícola, 

melhorando ainda a mobilidade de milhares de agricultores que trafegam com os pacientes 

que vão buscar atendimento médico/hospitalar, e o transporte dos alunos para as escolas. 

 

Somos sabedores que um dos problemas da sociedade moderna é a manutenção do homem 

do campo no campo. Para que essa fixação se realize é necessário levar ao interior condição 

para que a produção aconteça com um mínimo de perdas e as facilidades decorrentes do 

progresso sejam acessadas. 

 

Após o encaminhamento da indicação a Secretaria de Estado da Agricultura Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca, gostaríamos da vossa manifestação quanto à solicitação aqui contida. 

 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação deste deputado, que tomou conhecimento da necessidade dos habitantes, 

através do líder comunitário do distrito de Santo Amaro, município de Itapemirim. 

 
 
Palácio Domingos Martins, 15 de abril de 2019. 

 

 

Dr. Emílio Mameri 
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