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PROJETO DE LEI Nº            /2022 

 

Inclui no Plano Rodoviário Estadual a estrada 

municipal Bom Jardim, que liga a ES 482 (Monte 

Líbano) à ES 486 (Gironda), no município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado Do Espírito Santo decreta: 

 

Art. 1º. Fica incluído no Plano Rodoviário Estadual a estrada municipal Bom Jardim, que liga 

a ES 482 (Monte Líbano) à ES 486 (Gironda), no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, 

com extensão de 7Km, assumindo o Estado todas as despesas de construção e manutenção 

(investimentos e custeio) realizadas no segmento a partir da data efetiva da incorporação do 

trecho à malha estadual. 

 

Parágrafo único. A inclusão do trecho, referida no caput do art. 1º, será realizada sem 

nenhum ônus para os Municípios bem como a União, assumindo o Governo do Estado do 

Espírito Santo todos os passivos ambientais e as questões jurídicas ocorridas a partir da data 

efetiva da incorporação do trecho à malha estadual. 

 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 14 de junho de 2022. 

 

_______________________________________ 

CEL. ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL – PDT 
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JUSTIFICATIVA  

 
Referida proposição objetiva incluir no Plano Rodoviário Estadual a estrada municipal Bom 

Jardim, que liga a ES 482 (Monte Líbano) à ES 486 (Gironda), no município de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES. 

 

Desta forma, o Governo do Estado do Espírito Santo assume todas as despesas de 

construção e manutenção (investimentos e custeio) realizadas no segmento a partir da data 

efetiva da incorporação do mesmo à malha estadual.  

 

Imprescindível ressaltar que uma entrada encontra-se entre o KM5 e KM6 da ES482 e a 

outra encontra-se entre o KM6 e KM7 da ES486. 

 

Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 

contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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