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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: 

 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA ROTA 

DOS LAGOS, NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ALTO 

VIÇOSA, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO 

IMIGRANTE, CONECTANDO – A COM A ROTA DO 

LAGARTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

Tal pleito se faz em virtude da necessidade de um fluxo mais 

eficiente na região da Rota dos Lagos, no distrito de São João do Alto Viçosa, no Município 

de Venda Nova do Imigrante.  

Venda Nova possui um grande potencial turístico que precisa 

de apoio e suporte para se desenvolver com total capacidade. O setor de turismo está em 

franca expansão, o que traz renda e gera desenvolvimento para toda a região. 

Com o asfaltamento do trecho indicado estamos criando 

alternativas para melhorarmos o fluxo de veículos, criando rotas alternativas adequadas, 

possibilitando melhorias significativas para os moradores e turistas que frequentam a 

localidade. 

Além de adequar a rota de tráfego, é de suma importância o 

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

escoamento dos produtos agrícolas e desenvolvimento econômico. 

O fluxo de veículos e pedestres é frequente e medidas 

paliativas, como o nivelamento da terra por máquinas, são ineficazes. 
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A obra vai replicar naquele trecho o sucesso que é a Rota do 

Lagarto. A estrada é fundamental para isso acontecer, afinal ninguém vai quando a estrada 

está cheia de barro. Vamos fazer dessa região um local ímpar e com um polo diversificado. É 

uma ótima oportunidade para o turismo. 

Ressaltamos a importância da união entre as instituições para o 

desenvolvimento da região e a qualidade dos empreendimentos locais, que não podem ser 

esquecidos pelo Governo do Estado. 

A região é rica em agroindústrias, pousadas, restaurantes e 

ainda possui a Cervejaria Altezza. Investir em infraestrutura é essencial para que a 

comunidade cresça e tenha uma melhor qualidade de vida para todos os seus habitantes. Em 

2019 está sendo um ano crucial para o nosso turismo e o ponto alto será a realização da 15ª 

Ruraltur, em novembro, a maior Feira de Turismo Rural do país. 

Podemos dizer que essa benfeitoria alavanca o turismo, dando 

eficiência à dinâmica dos deslocamentos das pessoas das capitais ao interior, descortinando as 

inúmeras belezas naturais do interior do Município de Venda Nova do Imigrante – ES. 

Destacamos que os moradores da localidade supramencionada 

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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Sabedor que somos, da seriedade e responsabilidade, que tem 

caracterizado a proficiente atuação do Executivo deste Estado, que tem como meta a melhoria 

das Estradas do Estado, apresento a presente propositura, que visa sugerir ao Chefe do Poder 

Executivo deste Estado a Pavimentação Asfáltica no trecho da Rota dos Lagos, no distrito 

de São João do Alto Viçosa, no Município de Venda Nova do Imigrante, conectando – a 

com a Rota do Lagarto, Estado do Espírito Santo, e agradecemos a atenção dispensada a 

este pedido e aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2019. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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