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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:       

 

“Conclusão da obra do asfaltamento do Projeto Caminhos do 

Campo em Floresta do Sul, Município de Pedro Canário”  
 

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 concluída as obras de asfaltamento 

do Projeto Caminhos do Campo em Floresta do Sul, no Município de 

Pedro Canário. 

 

O “Caminhos do Campo” é o Programa de Pavimentação de Estradas 

Rurais e Municipais, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo. O objetivo desse 

projeto é adequar e revestir as estradas rurais capixabas, priorizando as 

áreas de maior concentração de agricultura familiar para melhorar o 
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escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos 

perecíveis.  

 

Como é sabido, o distrito de Floresta do Sul já foi contemplado pelo 

programa, restando entretanto a conclusão do trecho, já que as obras 

não foram integralmente concluídas.       

 

Como o objetivo do programa é adequar e pavimentar as estradas 

rurais do Estado, oferecendo às áreas com maior densidade da 

agricultura familiar uma melhor trafegabilidade para os veículos que 

realizam o escoamento da produção, redução de custos e perdas de 

produtos perecíveis, além de facilitar a mobilidade da comunidade, 

especialmente a rural, resta como fundamental a sua conclusão para o 

alcance do objetivo do programa, que é melhorar a infraestrutura rural, 

com avanços na qualidade de vida da população residente no 

campo. 

 

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 a conclusão as obras de 

asfaltamento do Projeto Caminhos do Campo em Floresta do Sul, no 

Município de Pedro Canário.    
 

Sala da Sessões, 05 de novembro de 2019  

 

 

FREITAS  

DEPUTADO ESTADUAL            
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