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INDICAÇÃO______/2021 

A Deputada Estadual Raquel Lessa, no uso de suas prerrogativas regimentais e com 

fulcro nos art. 141, VIII e 174 da Resolução n. 2.700, de 15 de julho de 2009, requer seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, José 

Renato Casagrande, a presente INDICAÇÃO, pela qual: 

“AQUISIÇÃO DE UM SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO 

ROTATATIVO DE CAFÉ PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DE 

AGRICULTORES FAMILIARES CÓRREGO DA ONÇA, MUNICÍPIO DE 

ÁGUIA BRANCA – ES”. 

JUSTIFICATIVA 

O nosso objetivo com a presente proposição é levar ao conhecimento do Senhor 

Governador do Estado esta reivindicação da Associação de Agricultores Familiares 

Córrego da Onça, no Município de Águia Branca – ES, que clama por essa ajuda do 

Governo do Estado para atender aos pequenos agricultores da região. 

 

A aquisição desse equipamento agrícola irá possibilitar àquela                                                                                                                                                        

Associação, atender aos pequenos produtores familiares daquela região no 

beneficiamento do produto das lavouras. Isto é de suma importância para os nossos 

agricultores que vivem na labuta da vida rural, buscando retirar da terra sua 

sobrevivência. 

 

Aquelas famílias vivem economicamente da produção da agricultura familiar no cultivo do 

café, que para ser secado ainda nos dias atuais, vivem na dependência das intempéries 

da natureza. Com a possibilidade de a Associação oferecer esse atendimento aos 

agricultores familiares será um pequeno investimento do Estado, porém de grande 

significado para aqueles agricultores. Assim, urge que o nosso Estado contribuía com 

aqueles pequenos agricultores como forma de incentivar a permanência do homem no 

campo. 
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Assim, por ser uma justa reivindicação, rogamos aos Nobres Pares que nos apoie na 

APROVAÇÃO desta proposição, para que seja remetida ao Governo do Estado visando o 

efetivo atendimento a essa demanda do homem do campo. 

   

Palácio Domingos Martins, 24 de Janeiro de 2022.  

 
RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual – PROS 
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