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PROJETO DE LEI Nº    /2022 

 

Inclui no Plano Rodoviário Estadual a 

Estrada do Valão (paralelo à antiga linha 

ferroviária) que liga Morro Grande, 

Escola Técnica, Faculdades de Direito e 

de Ciências Contábeis até o Distrito 

Industrial de São Joaquim, localizada no 

Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

Art. 1º Fica incluído no Plano Rodoviário Estadual a Estrada do Valão (paralelo à 

antiga linha ferroviária) que liga Morro Grande, Escola Técnica, Faculdades de Direito e 

de Ciências Contábeis até o Distrito Industrial de São Joaquim, localizada no Município 

de Cachoeiro de Itapemirim. 

Parágrafo único. A inclusão no Plano Rodoviário Estadual da estrada referida 

no caput deste artigo será realizada sem nenhum ônus para o Município, assumindo o 

Governo do Estado do Espírito Santo todas as despesas de construção e manutenção 

(investimentos e custeio), bem como 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, em 21 de junho de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto visa incluir no Plano Rodoviário Estadual a Estrada do Valão 

(paralelo à antiga linha ferroviária) que liga Morro Grande, Escola Técnica, Faculdades 

de Direito e de Ciências Contábeis até o Distrito Industrial de São Joaquim, localizada 

no Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Trata-se de rodovia com grande relevância para Cachoeiro de Itapemirim e toda a 

região, que poderá diminuir o trânsito pesado do Município, inclusive dos Bairros BNH 

e IBC, e também de suma importância para a educação, tendo em vista que nela estão 

localizadas a Escola Técnica e as Faculdades de Direito e de Ciências Contábeis. Sua 

ligação com o Distrito Industrial é de grande importância para mais de 50 indústrias de 

mármore, necessitando da atuação permanente do Governo do Estado para 

manutenção da estrada e melhoria do acesso às indústrias, tendo em vista a atual 

precariedade que se encontra. 

Imprescindível o registro acerca de matérias similares, após análise das Comissões 

Permanentes da Ales, dentre elas a Comissão de Justiça, terem sido aprovadas por 

este Poder, citando como exemplo a recente Lei nº 11.538, de 21 de março de 2022. 

Diante do exposto, comprovado o relevante interesse público, solicito o apoio dos 
nobres pares no sentido do presente projeto ser aprovado por esta Casa de Leis.  
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