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PROJETO DE LEI Nº       /2018 

 

Altera trecho da Rodovia ES166 que 

corta o município de Castelo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º  Fica alterado o trecho da Rodovia  ES166 que corta o município de Castelo, que 

passa pela Avenida Nossa Senhora da Penha, pela  rua Lídio Machado e pela rua  

Moura até o encontro das Ruas Anísio Novaes, Moura e Avenida Scandar Nemer, para 

um novo traçado que compreende este mesmo encontro de ruas, passando pelas 

Avenidas Scandar Nemer  e Oscar Alves Rangel (atual Rodovia do Contorno), até o 

trevo do Castelão, de acordo como os anexos 1 e 2. 

 

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

 

 

 

Palácio Domingos Martins, 22 de novembro de 2018. 

 

 

 
 

Cláudia Lemos 
Deputada Estadual – (PRB) 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

A rodovia ES 116, como se vê nos croquis em anexo, atravessa o centro urbano do 

município de Castelo e possui intenso tráfego de veículos pesados. Como forma de 

desviar do centro urbano, o tráfego de veículos já acontece na chamada “Rodovia do 

Contorno” (Av. Scandar Nemer e Av. Oscar Alves Rangel). A alteração hora proposta, 

além de formalizar um trajeto que já é utilizado contornando a cidade, transfere a 

responsabilidade de manutenção da mesma para o Governo do Estado, garantindo assim 

que a devida reparação e conservação seja realizada com o padrão necessário para esta 

rodovia,  garantindo  condições de segurança e mobilidade para os munícipes e viajantes 

que por ali passam.   
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