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INDICAÇÃO LEGISLATIVA..../2019 
 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo.  

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, 

requer a Vossa Excelência, nos termos do art. 134, VIII e art. 167 –A, do 

Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmo. Governador do 

Estado do Espírito Santo a indicação da seguinte matéria:       

 

“Revitalização da Rodovia ES 209, no trecho entre Pedro Canário e o 

Distrito de Cristal do Norte”  
 

Justificativa 
 

Como se sabe, o norte do Estado tem passado por profundas 

mudanças nos últimos anos, fruto da descentralização dos investimentos 

que possibilitou o desenvolvimento de diversos municípios.  

 

Em virtude disso e da consequente necessidade de melhora do 

transporte terrestre de cargas e passageiros na rede rodoviária 

estadual, é fundamental que seja feita a revitalização da Rodovia ES 

209, no trecho que liga o Município de Pedro Canário ao Distrito de 

Cristal do Norte, diante do péssimo estado de conservação daquela 

via, o que compromete a segurança rodoviária. 

 

O Bairro que liga a Rodovia ES 209 é o Saturnino Mauro, popularmente 

conhecido como Bairro “Camata”, sendo o mais populoso do 

Município.     

 

Identificador: 380033003800390036003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Atualmente, é crítico o estado de conservação do referido trecho o 

que ocasiona diuturnas necessidades de reparos nos veículos pelo 

excesso de trepidações, trazendo, ainda, prejuízos financeiros aos 

usuários, já que a sua utilização é intensa, tanto por veículos quanto por 

pedestres e ciclistas.    

 

Os estragos têm sido causados basicamente pelo tempo de uso sem 

manutenção o que torna ainda mais urgente uma intervenção para 

execução de serviços de pavimentação asfáltica, que garantirá ao 

usuários daquele trecho, a curial segurança rodoviária.   

 

Acrescente-se a isso, o fato de que o aludido trecho é imprescindível 

para o processo de desenvolvimento rural e comercial daquele 

município, eis que inúmeros agricultores utilizam-se daquela importante 

rodovia para escoar os mais diversos produtos produzidos.  

 

Somos sabedores que um dos problemas da sociedade moderna é a 

manutenção do homem do campo no campo. Para que essa fixação 

se realize é necessário levar ao interior condição para que a produção 

aconteça com um mínimo de perdas e as facilidades decorrentes do 

progresso sejam acessadas. 

 

Assim, pelos motivos expostos, e esperando contar com a habitual 

colaboração e sensibilidade do Senhor Governador e seu secretariado, 

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

Executivo deste Estado a revitalização da ES-209 no trecho entre a 

sede do Município de Pedro Canário ao Distrito de Cristal do Norte, 

conforme inclusive solicitando pela própria prefeitura municipal.    
 

Sala da Sessões, 05 de novembro de 2019  

 

 

FREITAS  

DEPUTADO ESTADUAL            
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