
 
 
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Assembleia Legislativa 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

O Deputado Esmael Almeida, no uso de suas atribuições regimentais, requer a 

Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 

encaminhada à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (SETOP) / 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento. Aquicultura e Pesca (SEAG), 

a seguinte    

 

INDICAÇÃO  
 

Sugerindo ao Governo do Estado, estudar a viabilidade de liberação de 

recursos para manutenção e passagem de patrol motoniveladora na 

estrada que liga o Distrito de Reta Grande, no município de Guarapari, até o 

Distrito de Itajobaia, no município de Anchieta.  

 

 

Palácio Domingos Martins, em 05 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

ESMAEL ALMEIDA 

Deputado Estadual – PSD  

 

 



 
 
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Assembleia Legislativa 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Estamos indicando ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas (SETOP) e Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) a viabilidade de através do Programa 
Caminhos do Campo haver liberação de recursos para manutenção e passagem de 
patrol motoniveladora na estrada que liga Reta Grande, município de Guarapari até o 
distrito de Itajobaia, no município de Anchieta.  
 

Em dias de chuva a estrada que liga os Distritos, em um percurso de aproximados 4 
quilômetros, fica comprometida, por ser localizada em um perímetro rural a estrada 
apresenta muito barro e buracos e a população local precisa de se deslocar por uma 
estrada de 12 quilômetros, ida e volta, sem automóvel ou motocicleta, somando no 
total 24 quilômetros.  
 

Para mais segurança no transporte de pessoas e de fins comerciais a realização de 
serviços de manutenção são muito importantes. Segundo a Lei N° 10.795 de 26 de 
dezembro de 2017 que instituiu o Fundo Estadual de Apoio à Conservação e 
Manutenção das Estradas que Integram o “Programa Caminhos do Campo”, o artigo 1°, 
relata as ações do programa em relação a estradas deficitárias.  
 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Fundo Estadual de 

Apoio à Conservação e Manutenção das Estradas que Integram o “Programa 

Caminhos do Campo”, com a finalidade de fortalecer o Programa e dar 
celeridade às ações preventivas e corretivas, mediante transferência de 

recursos financeiros aos municípios capixabas que detenham condições de 
executar, por meio de gestão própria, os serviços de manutenção e 

conservação necessários para manter as condições satisfatórias de 
trafegabilidade (LEI N°10.795 – Art. 1°). 

 

Os benefícios da patrol motoniveladora é a terraplanagem, aterrando depressões e 
concertando formas análogas, removendo excessos ao longo do percurso, e ajustando 
o greide do solo para que fique mais apropriado para a passagem de automóveis.  
 

Em síntese, nossa Indicação, é para que haja liberação de recursos através do 
Programa Caminhos do Campo para que a estrada que liga o Distrito de Reta Grande, 
município de Guarapari, ao Distrito de Itajobaia, município de Anchieta, receba 
manutenção e qualidade para os moradores e demais transeuntes que necessitam 
utilizar a estrada para fins comerciais e de deslocamento. 
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