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INDICAÇÃO N.º      /2019 
 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 
requer de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 174 do Regimento 
Interno, constante da Resolução 2.700 de 16 de julho de 2009, depois de 
ouvida a Mesa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

 Indicação ao Governo do Estado para a Construção de creche 
pública no município de Venda Nova do Imigrante/ES. 
 

Os moradores do município de Venda Nova do Imigrante encontram-se 
carente de atendimento na educação infantil, para atendimento as crianças de 
0 a 6 anos. A construção dessa creche irá tranquilizar a vida de um 
considerável número de famílias, cujos pais, assim como em qualquer outro 
lugar, necessitam trabalhar para o sustento da família, garantindo segurança 
aos pequenos cidadãos. 
 
São vários os problemas acarretados pela falta de creche pública. Uma creche 
pública é um eficaz instrumento de educação e integração dos pequenos 
preparativos para a vida acadêmica vindoura. A sua não existência é tirar 
desses pequenos o direito ao desenvolvimento integral para a vida. 
 
Considerando a importância de oportunizar aos pais um trabalho produtivo, 
capaz inclusive de contribuir sobremaneira para com o desenvolvimento do 
nosso Estado, cabe ao mesmo à parceria no atendimento desta demanda. 
Uma creche pública é um eficaz instrumento de educação e integração dos 
pequenos preparativos para a vida acadêmica póstera. A sua não existência é 
tirar dessas crianças o direito ao desenvolvimento integral para a 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 12 de Dezembro de 2019. 
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