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INDICAÇÃO Nº           /21 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas 

legais e regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII 

e 174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem 

requerer ao V. Exª., que seja encaminhada ao Governador do Estado do Espírito Santo a 

seguinte INDICAÇÃO: 

 

 

Construção de Barragem para atender o Município de 

Afonso Cláudio – Estado do Espírito Santo, na 

localidade de Rio do Peixe. 

 

 

A presente proposição tem por objetivo requerer ao 

Governo do Estado a Construção de Barragem na localidade de Rio do Peixe, no Município 

de Afonso Cláudio. Em virtude dos últimos períodos de seca é necessário investimentos em 

mecanismo para mitigar os efeitos da estiagem, visando à demanda dos pequenos agricultores 

e camponeses que são as principais vítimas dos períodos de crise hídrica. 

A crise hídrica que assola o município trouxe graves 

reflexos para a população.  

Estamos vivenciando uma das maiores secas dos últimos 

anos, que assola o nosso Estado trazendo prejuízos incalculáveis aos produtores rurais, 

trazendo inclusive grandes preocupações com relação à própria sobrevivência humana, pois 

sem água e sem alimento não há vidas. No passado não havia preocupações com relação à 
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escassez do líquido precioso. A preocupação do homem era apenas com a produção, época em 

que o próprio Estado incentivou os nossos produtores a abrir valas para escoar as águas das 

várzeas para possibilitar a utilização daquele solo como área de produção agrícola. Hoje, a 

nosso ver, devemos agir de modo inverso, incentivando os nossos produtores rurais, a 

construir barragens de pequenos, médios e grandes portes, para que possamos novamente 

elevar os níveis do lençol freático e assim, reter a água essencial à produção agrícola e à 

preservação da vida humana. 

É necessário que o Governo adote medidas urgentes, no 

sentido de construir uma barragem, para que o abastecimento não seja prejudicado nos tempos 

de crise hídrica. Se a barragem for dotada de comportas, quando houver acúmulo suficiente, a 

água poderá ser liberada em maior volume, com a finalidade de limpar o rio a jusante e evitar 

a proliferação de mosquitos. 

No momento em que tanto se fala em crise hídrica no 

País, compete a cada cidadão conscientizar-se do seu papel para que esse recurso natural tão 

indispensável à vida do homem não se torne cada vez mais escasso. Neste mesmo sentido, aos 

Poderes Públicos, necessário se faz a adoção de medidas eficazes capazes de minimizar os 

problemas decorrentes da falta de água, de forma a não comprometer o abastecimento à 

população. 

A construção da barragem irá armazenar água garantindo 

assim segurança hídrica e regularidade no abastecimento, além de reduzir os efeitos das 

mudanças climáticas no regime de chuvas e da baixa retenção de água, garantindo assim as 

condições necessárias ao agricultor na produção das culturas da região. 

Na oportunidade, informamos que a presente Indicação é 

uma reivindicação dos moradores das comunidades produtoras, por ser de fundamental 

importância para melhoria do serviço de água e o acesso aos produtores rurais da região. 

Atendendo aos anseios dos moradores do município de 

Afonso Cláudio, solicito ao Governo do Estado a Construção da Barragem, na localidade de 

Rio do Peixe, no sentido de possibilitar o acúmulo de água nos períodos de chuva e garantir o 

abastecimento permanente da população. 

Sabedor que somos, da seriedade e responsabilidade, que 

tem caracterizado a proficiente atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a atenção 
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dispensada a este pedido e aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2021. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

LÍDER DO GOVERNO 
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