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INDICAÇÃO ______/2020 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente desta Augusta Casa Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, na forma dos Arts. 141, VIII e 174 do Regimento Interno, apresento 

a Vossa Excelência a presente Indicação, para que, “Determine a adoção das 

medidas necessárias junto aos órgãos competentes da Administração 

Estadual, objetivando a imediata liberação de recursos orçamentários para 

programas assistenciais de distribuição de alimentos e itens de higiene 

pessoal, para o Distrito de Taquaras, no Município de Pedro Canário – ES”. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se tal solicitação a considerar que, como é de conhecimento geral, a 

implantação do isolamento social como medida para frear o avanço da pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19) tem trazido graves consequências 

socioeconômicas, atingindo diretamente a população carente com desemprego e, 

consequentemente, com falta de alimentos e itens de higiene pessoal. 

 

O Distrito de Taquaras pertencente ao Município de Pedro Canário carece de 

recursos para aquisição e distribuição em larga escala de alimentos e itens de 

higiene pessoal, através de programas assistenciais, visando o atendimento à 

população carente e em estado de vulnerabilidade social, duramente castigada 

pela fome e em maior exposição a contágio viral por falta de higienização 

adequada.  
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Isto posto, rogamos aos Nobres Pares pela aprovação da presente proposição 

para que possa ser remetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo Estadual, 

oportunizando o a análise e deferimento deste pleito.  

Sala das Sessões, 18 Maio de 2020 

_________________________ 

RAQUEL LESSA 
Deputada Estadual – PROS 
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