
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO ADILSON ESPINDULA 
 

Gabinete do Deputado Estadual ADILSON ESPINDULA 
Av. Américo Buaiz, 205, Gabinete 806, Enseada do Suá - Vitória – ES – CEP 29.050-950 

Telefones (27) 3382.3612 

 

INDICAÇÃO Nº ____/2019 
 
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DEPUTADO 
ERICK MUSSO 

 
 
  
 
O Deputado ADILSON ESPINDULA, no uso de suas atribuições 
regimentais contidas nos Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 
2.700 de 15.07.2009, requer seja encaminhada ao Exmo. Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo, a seguinte 
 
  

I N D I C A Ç Ã O 
 
 
Para execução de Obras de Terraplanagem em um trecho de 
aproximadamente 200 metros de extensão, no local denominado 
Serra de Criciúma, no Distrito de Sobreiro, no Município de Laranja 
da Terra, Estado do Espírito Santo. 
 
 
  

Palácio Domingos Martins, ES, 03 de abril de 2019. 

 
 
 
 ADILSON ESPINDULA 
 Deputado Estadual - PTB 
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JUSTIFICATIVA 
 
Estamos fazendo ao Governo do Estado a presente indicação para execução de 
Obras de Terraplanagem na Serra de Criciúma, no Distrito de Sobreiro, no Município 
de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo. 
 
Trata-se de obra de terraplanagem em um trecho de aproximadamente 200 metros de 
extensão, no local denominado Serra de Criciúma. O referido local é um morro/serra 
íngreme, sendo passagem de muitos carros e caminhões que transportam produtos 
agrícolas dos produtores rurais da região. 
 
Por se tratar de uma subida íngreme, os veículos que transitam pelo local tem grande 
dificuldade de subir essa serra, principalmente os que transportam grandes cargas, 
derrapando e declinando, não tendo êxito, desistindo do percurso. 
 
Por essas razões, é necessário retirar/diminuir em pelo menos 2 metros de altura a 
Serra de Criciúma, sendo que, essa terra que for retirada da subida, deverá ser usada 
para preencher a descida desse morro/serra.  
 
A localidade tem muitos agricultores rurais que precisam da estrada/serra para escoar 
suas produções agrícolas diariamente. Desta forma, é necessária a realização da 
terraplanagem na referida Serra de Criciúma. 
 
O Serviço de terraplanagem vai contribuir para o desenvolvimento das localidades 
rurais daquela região, dando segurança na mobilidade das populações das 
comunidades beneficiadas.  
 
A estrutura da estrada dessa serra se encontra em situação precária de conservação, 
apresentando vários problemas, com muitos buracos, se intensificando em períodos 
chuvosos. Desse modo, os veículos que transitam pelo local, muitas vezes, não 
conseguem subir a serra por ser demasiadamente íngreme. A terraplanagem desta 
estrada/serra será um considerável incremento para a economia da região. 
 
Pelo exposto, vimos à presença de Vossa Excelência solicitar apoio no sentido de 
atender à reivindicação contida nesta indicação, ou seja, a execução de obra de 
terraplanagem, na Serra de Criciúma, Distrito de Sobreiro, no Município de Laranja da 
Terra, Estado do Espírito Santo. 
 
  

Palácio Domingos Martins, ES, 03 de maio de 2019 

 
 
 
 ADILSON ESPINDULA 
 Deputado Estadual - PTB 
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