
 
 
 

 
 

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 os Distritos de Duas Barras, Dois Irmãos e São 

Vicente, no município de Anchieta. 

 

 

Palácio Domingos Martins, em 11 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, liberar recursos para manutenção e passagem de patrol 

motoniveladora, na estrada que liga os Distritos de Duas Barras, Dois Irmãos e São 

Vicente, no município de Anchieta.   
 

A estrada que liga os Distritos está localizada no município de Anchieta e interliga o 

município até Alfredo Chaves, trajeto que é utilizado rotineiramente pelos 

moradores da região que fazem o trajeto para efetuar compras e pagamentos, visto 

que é o centro urbano mais próximo e acessível à população da região.  
 

Esta estrada que passa pelos três Distritos citados acima, tem um trajeto de 

aproximados 7 quilômetros e é a única alternativa que os moradores têm para se 

deslocar para o centro urbano.  
 

Em dias chuvosos a situação fica crítica, pois os moradores necessitam percorrer 

rotas alternativas para escaparem das dificuldades apresentadas neste trajeto, e 

sendo assim, precisam passar por uma estrada de 12 quilômetros, que desagua na 

BR- 101 Sul na altura do Posto Jaqueira, onde dão uma volta de aproximados 20 

quilômetros até chegarem a seu destino final.  
 

Os benefícios da utilização de patrol motoniveladora é a terraplanagem, que remove 

os excessos contidos no solo, e ajusta formas análogas em meio ao caminho para 

que o mesmo fique apropriado para a passagem de moradores e veículos com 

diversas funções, sejam comerciais ou pessoais.  
 

Em síntese, nossa Indicação, é para que haja liberação de recursos através do 

Programa Caminhos do Campo, e passagem de patrol motoniveladora, para que a 

estrada aproximados 7 quilômetros, que liga os Distritos de Duas Barras, Dois 

Irmãos e São Vicente, no município de Anchieta, possa oferecer segurança e 

qualidade de vida aos moradores e transeuntes da região.  
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