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INDICAÇÃO Nº             /2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, o Deputado abaixo assinado, no uso de suas atribuições 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, que 
seja encaminhado ao Exmo. Senhor José Renato Casagrande, Governador do estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 
 

Realização de obra asfáltica da Rodovia ES 230 saindo do município de Vila 
Valério até o município de Jaguaré, chegando até o Distrito de Nossa Senhora de 
Fátima. 

 
 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
 

O asfaltamento do mencionado trecho é uma justa reivindicação das comunidades dos 
municípios de Vila Valério e Jaguaré, que abrange várias comunidades, além do 
Distrito de Nossa Senhora de Fátima, regiões de grande demanda de tráfego de 
veículos, e escoamento da produção agrícola da região.  O pleito visa atender a uma 
demanda da Associação Agricultura forte, produtores rurais e moradores que sofrem 
diariamente com os transtornos ocasionados pelos buracos ao longo de toda rodovia 
ES 230. 
 
Vale ressaltar, que a obra asfáltica tornam-se imprescindíveis para o processo de 
desenvolvimento rural e comercial dos municípios, sendo a estrada importante via de 
escoamento de produção agrícola, tráfego de veículo escolares, contribuindo assim 
para a situação econômico-financeira da região, tornando indispensável a celeridade 
da obra. 

 
Conhecedor que somos da seriedade e responsabilidade que tem caracterizado vossa 
atuação no Executivo Estadual solicitamos o acolhimento desta indicação. 
 
 

 
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2019. 

 
 

MARCOS GARCIA 
Deputado Estadual – PV  
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