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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: 

 

REABILITAÇÃO DA ESTRADA ES-177 QUE LIGA OS 

MUNICÍPIOS DE MUQUI À MIMOSO DO SUL, NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

O referido pleito se justifica em razão das más condições 

que se encontra a referida estrada com aproximadamente 35 anos de uso, e dos altos índices 

de acidentes que vêm ocorrendo no trecho citado. Com frequência ocorrem acidentes graves 

com moradores locais pela alta velocidade dos veículos que trafegam pela localidade. 

Destacamos as seguintes necessidade urgentes para 

melhoria do trecho: 

1. a execução de faixa de múltiplo uso pedestre / 

ciclista até a Igreja da Comunidade Santa Maria; 

2. trevo na Comunidade de Palmital; 

3. baias e abrigo de Ônibus, englobando – se os 

Municípios acima mencionados. 

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista 

proporcionar maior segurança aos moradores daquela região, visto que se trata de uma 

rodovia com intenso fluxo de veículos, inclusive com o tráfego de carros lotados de 

mercadorias, e ainda, considerando que a localidade traz alto risco na travessia de pedestres. 
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Na localidade os moradores, principalmente as crianças 

que aguardam o ônibus escolar e os idosos, estão diariamente correndo riscos de vida, já que 

não existe local adequado para o trânsito de pedestres a não ser às margens da rodovia. 

Assim, é de suma importância a providencia de medidas 

urgentes para oferecer segurança aos moradores e evitar acidentes fatais. 

Dessa forma, as medidas solicitadas são de extrema 

importância, pois ajudará a reduzir os constantes acidentes que ali vem ocorrendo, visando 

assim, maior segurança dos pedestres e ciclistas que transitam pela referida rodovia, na qual 

os veículos de grande e pequeno porte e motociclistas circulam em altas velocidades. 

A indicação vem oferecer uma maior segurança para os 

motoristas que frequentam os lindos pontos turísticos da localidade, e ainda, dando maior 

tranquilidade as pessoas que visitam a região e seus moradores, reduzindo o numero de 

acidentes. 

Sabedor que somos, da seriedade e responsabilidade, que 

tem caracterizado a proficiente atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a atenção 

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

consideração. 

 

Sala das Sessões, em 09 de setembro de 2019. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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