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INDICAÇÃO Nº           /19 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

                                        O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, 

do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem requerer 

ao V. Exª., que seja encaminhada ao Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

 
Retomada das obras de asfaltamento da ES-164 na localidade 

da Fazenda Galileia no Alto Mutum, ampliando o trecho a ser 

asfaltado até o distrito do KM 14, no Município de Baixo 

Guandu, Estado do Espírito Santo. 

 

 

Tal pleito se faz em virtude da grande necessidade do asfalto 

na região, que possui elevado número de produtores rurais, sendo a via essencial para 

escoamento dos produtos agrícolas e desenvolvimento econômico das localidades.  

O fluxo de veículos e pedestres é frequente e medidas 

paliativas, como o nivelamento da terra por máquinas, são ineficazes. 

Sendo assim, mister a retomada das obras e a criação de um 

projeto de ampliação da pavimentação asfáltica até o distrito do KM 14 e, em seguida, a 

concretização das obras na via, a fim de garantir a locomoção dos cidadãos residentes e 

facilitar o transporte de cargas dos produtores que dependem disso para o seu sustento. 

Destacamos que os moradores das localidades 

supramencionadas almejam ser contemplados pelo serviço há tempos. A ligação via asfalto é 

essencial para os moradores para fins sociais, comercial, saúde e/ou emergencial, além de se 

caracterizar como serviço de integração com a sociedade e escoamento de safras, conforme 

foto da localidade abaixo: 
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Importante salientar que, por consequência da paralização da 

referida obra o rio Mutum encontra – se gravemente assoreado, resultado do deslocamento de 

terra e areia para dentro do leito pelas chuvas fortes. Como a cobertura florestal nas margens é 

muito deficiente e pelo acumulo de terra oriundo da paralização da obra de asfaltamento, este 

processo de assoreamento se agravou, trazendo como consequência danos aos moradores e 

prejuízos no meio rural. 

Sabedor que somos, da seriedade e responsabilidade, que tem 

caracterizado a proficiente atuação do Executivo deste Estado, apresento a presente 

propositura, que visa sugerir ao Chefe do Poder Executivo deste Estado a Retomada das obras 

de asfaltamento da ES-164 na localidade da Fazenda Galileia no Alto Mutum, ampliando o 

trecho a ser asfaltado até o distrito do KM 14, no Município de Baixo Guandu, e agradecemos 

a atenção dispensada a este pedido e aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

Sala das Sessões, em 05 de junho de 2019. 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – SEM PARTIDO 
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