
 
 
 

 
 

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 realização de obra de 

reforma e reestruturação da ponte que fica localizada no Distrito de 

Dois Irmãos, município de Anchieta, no trajeto com destino ao Distrito 

de São Miguel, município de Guarapari.  

 

 

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 realização de obra de reforma e 

reestruturação da ponte que fica localizada no Distrito de Dois Irmãos, município de 

Anchieta, no trajeto com destino ao Distrito de São Miguel, município de Guarapari.  
 

A ponte do Distrito de Dois Irmãos é a alternativa mais viável para gerar 

acessibilidade e se vencer obstáculos estabelecidos pela geografia e rio localizado 

entre os Distritos. Além de encurtar distâncias, evitando que a população utilize 

caminhos mais longos e adicionais, a ponte remove impedimentos, tornando o 

trajeto seguro e acessível.  
 

Atualmente a ponte se encontra com problemas estruturais, uma das extremidades 

cedeu e está descendo, perpetuando um declive de aproximado 1 metro. A 

estrutura da ponte é de cimento e sua extensão corresponde a 6 metros no total.  
 

A ponte é muito importante para os distritos, pois é canal de acessibilidade para a 

população da área rural dos municípios de Anchieta e Guarapari, municípios grande 

importância para o Estado do Espírito Santo, pois movimentam milhares de pessoas 

anualmente em busca das praias e outros pontos turísticos das regiões.  
 

Em síntese nossa Indicação é para que se estude a viabilidade de realizar de obra 

de reforma e reestruturação da ponte que fica localizada no Distrito de Dois Irmãos, 

município de Anchieta, no trajeto com destino ao Distrito de São Miguel, município 

de Guarapari. 
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