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INDICAÇÃO N° _____/2015 

Dispõe sobre a necessidade de recuperação asfáltica 

da ES 297 que liga a BR 101 ao município de Apiacá. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 

O deputado signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do Regimento Interno, seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a presente, 

 

I N D I C A Ç Ã O 

Para solicitar ao Governo do Estado a necessidade de recuperação asfáltica da 

Rodovia ES 297 que liga a BR 101 ao município de Apiacá. 

A Rodovia ES 297 é uma rodovia Estadual que liga a BR 101 ao município de 

Apiacá localizado no extremo Sul do Estado do Espírito Santo. A extensão da Rodovia é 

de 34,2 km.  

Mesmo com as importantes melhorias na malha rodoviária do Estado do Espírito 

Santo promovida pela gestão do Governador Paulo Hartung, que resultam na restauração 

de inúmeras rodovias estaduais, ainda há demandas reprimidas, sobretudo na região do 

extremo sul do Estado que precisam ser atendidas como é o caso da recuperação 

asfáltica da ES 297. 

O município concentra maior parte da população no meio rural e possui na 

atividade agrícola sua fonte de renda mais relevante. Os melhoramentos na via de 

acesso do município beneficiaria a comercialização dos produtos agrícolas como a 

produção de café e, sobretudo, facilitará o escoamento de sua produção. 

O município de Apiacá é integrante da Região dos Vales e do Café, importante 

rota turística do Estado, pois reúne lazer, cultura e negócios. Dessa forma, a recuperação 

asfáltica da Rodovia consolidará também o turismo na região. 

Pelas razões expostas, submeto essa indicação à apreciação de Vossa 

Excelência. 

Palácio Domingos Martins, 09 de novembro de 2017. 

 

AMARO NETO 
Deputado Estadual 


