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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado Estadual Dr. Emílio Mameri, 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, 

para que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado 

de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG inclua a 

estrada rural que liga o bairro São Geraldo, até a comunidade de Alto 

São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no projeto Terra Firme de 

modo que a mesma seja revestida com Revsol.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O trecho indicado é de aproximadamente 3 km. A realização do 

objeto desta proposição impactaria diretamente no cotidiano da 

população da comunidade e dos turistas que visitam a conhecida 

“Pedra do Caramba”. 

 

O trecho citado liga o bairro São Geraldo a “Pedra do Caramba”, que 

é um importante ponto turístico da cidade que ainda carece de 

investimentos no acesso para viabilizar ainda mais o desenvolvimento 

da região.  

 

Ocorre que a estrada é de terra e com trechos que se tornam 

intransitáveis em épocas de chuvas, causando prejuízos recorrentes 

aos produtores e empreendedores. 

 

A demanda chegou em nosso gabinete por iniciativa da liderança local 

Raphael Arruda.  

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320030003500370033003A005000, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Diante do exposto e considerando a relevância da proposição, 

solicitamos a costumeira atenção do Poder Executivo para o 

atendimento. 

 

 

Sala das sessões, em 09 de setembro de 2021. 

 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 
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