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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 RODOVIÁRIA DA RODOVIA ES 

264, UTILIZANDO O MÉTODO REVSOL, NO TRECHO 

QUE LIGA O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA 

AO DISTRITO DE TIMBUÍ, NO MUNICÍPIO DE 

FUNDÃO – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

Tal pleito se justifica devido à falta de intervenções de 

manutenções regulares das estradas, que além de vir atrapalhando a mobilidade municipal 

naquela localidade, dificultando a locomoção, e 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. 

Ademais quando chove, aumentam os problemas, uma vez que 

as condições ruins de conservação da estrada podem causar colisões e os buracos ocultos pela 

água proporcionam danos aos veículos. Desta maneira o bom e correto tráfico de veículos fica 

prejudicado, colocando em risco os motoristas que trafegam pela via. 

Estes problemas graves não afetam apenas os moradores dos 

bairros próximos, mas todas as pessoas que utilizam a via para se deslocarem para os 

municípios vizinhos. 

A utilização da escória de aciaria (REVSOL) para 

revestimento primário de vias pelos Municípios traz benefícios para a gestão municipal muito 
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além da satisfação dos moradores e produtores. Os mais evidentes são os benefícios sociais 

gerados pela garantia de acesso a outros bairros, interligação entre as comunidades e 

facilidades para utilização dos serviços públicos, sobretudo educação, saúde e segurança. 

Adicionalmente, há uma evidente melhora na dinâmica da economia local pela garantia dada 

ao escoamento da produção e à mobilidade dos trabalhadores. Mas, há ainda outros benefícios 

que são percebidos pelos gestores públicos. 

A cada trecho de estrada revestida com a escória de aciaria 

(REVSOL), gera uma economia de recursos para a administração pública no médio e longo 

prazo, e não é só porque o material é doado. 

Uma vez concluído o revestimento, não terá mais que gastar 

em manutenção. Essa é a grande vantagem em usar a escória de aciaria (REVSOL). A 

administração pública não terá que gastar mais recursos a cada chuva forte. 

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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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 RODOVIÁRIA DA RODOVIA ES 264, 

UTILIZANDO O MÉTODO REVSOL, NO TRECHO QUE LIGA O MUNICÍPIO DE 

SANTA LEOPOLDINA AO DISTRITO DE TIMBUÍ, NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO – 

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 09 de outubro de 2019. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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