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INDICAÇÃO ______/2019  

 

Excelentíssimo Senhor Presidente desta Augusta Casa Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, na forma do art. 174 do Regimento Interno, apresento a Vossa 

Excelência a presente Indicação, para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, “RECAPEAMENTO DO TRECHO 

DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO À COMUNIDADE DUAS BOCAS, 

NO MUNICÍPIO DE CARIACICA – ES”. 

JUSTIFICATIVA  

Considerando a grande importância das estradas vicinais e as condições que se 

encontram, o serviço é de natureza essencial, haja vista a premente necessidade e o 

propósito de se garantir o direito de ir e vir, bem como o direito a educação e a 

incolumidade física dos munícipes. 

A indicação se justifica devido à falta de intervenções de manutenção regular das 

estradas, que além de vir atrapalhando a mobilidade municipal naquela localidade, 

dificultando a locomoção, colocando em risco aqueles usuários e deteriorando os 

automóveis, inclusive os transportes escolares, podendo até a evoluir para danos 

capitais e irreversíveis, também se encontra plenamente deteriorada pela falta de 

reparos, cuidados e manutenção adequada durante anos. 

Destacamos que os moradores da Comunidade Duas Bocas 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. 

Isto posto, rogamos aos Nobres Pares pela Aprovação da presente proposição para 

que possa ser remetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo Estadual, 

oportunizando-o a análise deste pleito e o possível atendimento àquela população. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de junho de 2019. 

 

RAQUEL LESSA 
Deputada Estadual-PROS 
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