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JUSTIFICATIVA 
 

 

A instalação da referida comissão, servirá para apurar a situação das Obras 

Públicas e Privadas, acompanhar as Políticas de desenvolvimento da Infraestrutura e 

Logística do Estado do Espírito Santo, bem como, o tráfego de veículos com 

documentações irregulares/adulteradas em vias públicas. 

A iniciativa deve-se diante de várias denúncias, inclusive, noticiado 

amplamente pela imprensa local, a respeito da situação das Obras Publicas, e Privadas 

bem como, a adulteração de documentos de veículos.  

A exemplo disso, podemos destacar em dezembro de 2017, quando o Crea-ES 

apresentou, a pedido da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, um 

laudo técnico apontando trechos com fendas e corrosões no concreto e ferragens 

expostas nos pilares de sustentação da Segunda Ponte, construída há 39 anos.  O 

trecho da estrutura que fica sobre o mar é gerido pelo Dnit-ES, e a parte considerada 

viaduto é de responsabilidade do DER-ES. 

A preocupação é com a manutenção preventiva não só na Segunda Ponte, mas 

também nas rodovias, obras e prédios públicos no Estado. Quando não se faz uma 

manutenção preventiva, o Estado gasta até cinco vezes mais o valor para realizar 

medidas emergenciais. É necessário um plano de trabalho com metas e prazos para 

que não aconteçam tragédias com construções em nosso Estado. 

Em relação ao tráfego de veículos com documentações irregulares/adulteradas 

em vias públicas, de acordo com a Policia Rodoviária Federal, 1.264 acidentes com 

veículos adulterados foram registrados no Espírito Santo em 2017. Ao todo, 123 

pessoas morreram. Em 2018, esses veículos causaram 881 acidentes, com 78 mortes. 

Os veículos que se envolveram em acidentes, tinham capacidade de carga 

aumentada de forma clandestina e sem passar por critérios e exigências dos órgãos de 

fiscalização, levando risco para a estrada, afetando partes importantes dos veículos, 

como freios e pneus. A quadrilha usava eixos de carretas envolvidas em acidentes, já 

desgastadas, para fazer a adulteração. Em um dos casos, um reboque de carro de 

passeio, feito para carregar 300 quilos, foi adulterado para ser usado em uma carreta, 

transportando 35 toneladas. 

Dessa forma, é necessária a apuração e acompanhamento por meio desta 

Comissão Parlamentar de Inquérito para elucidar as denúncias apresentadas e as que 

vierem aparecer durante o decorrer. 


