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INDICAÇÃO Nº     /2019 

 

                    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, que 

seja encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

 

Execução de pavimentação asfáltica, nos moldes do Caminhos do Campo, na estrada que tem 

início em  Matilde e término em São Roque de Maravilha, na cidade de Alfredo Chaves, com 

extensão aproximada de nove quilômetros (9 km). 

 

 

                 A presente solicitação tem por objetivo indicar ao Excelentíssimo Governador do 

Estado do Espírito Santo a pavimentação asfáltica, nos moldes do projeto Caminhos do Campo, na 

estrada que tem início na região de Matilde (Coordenadas Geográficas UTM: 24 K 310103.74m E 

/ 7726382.87m S) e término na região de São Roque de Maravilha (304300.19 m E / 7726171.18 

m S), na cidade de Alfredo Chaves. 

O referido trecho tem uma importância destacada por fazer parte de um setor viário 

que engloba diversos campos do varejo. A economia gira em torno do cultivo de banana, inhame, 

também da cafeicultura e da pecuária, além da existência na região de sete pousadas em 

funcionamento. Dessa forma observamos que a região apresenta grande potencial de crescimento, 

em especial devido aos seus inúmeros e ricos atrativos naturais. Além disso, no trecho, são 

transeuntes alunos do município de Alfredo Chaves. 

O trecho possui uma estrada sem pavimentação, sujeita às variações do tempo. Na 

seca, o excesso de poeira aumenta o risco de acidentes, principalmente com motociclistas. Em 

épocas chuvosas os buracos e a lama na estrada acarretam exacerbados prejuízos nos desgastes 

dos veículos, na dificuldade de locomoção, dentre outros. 
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Haverá um ganho para a segurança e os assoreamentos dos cursos hídricos serão 

minimizados, além de benefícios econômicos aos munícipes, bem como ampliará o 

desenvolvimento do turismo da região. 

 

Certo do apoio do Governador aos produtores rurais das referidas regiões, que vem 

desenvolvendo um exímio e respeitoso trabalho, agradecemos antecipadamente o atendimento da 

solicitação e renovamos protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB 
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