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PROJETO DE LEI Nº   446     /2011 

  

Denomina Rodovia Mauro Alves de Aguiar o trecho da Rodovia ES-313 

compreendido entre a sede do Município de Pinheiros e o Distrito de São 

João do Sobrado (entroncamento ES-137). 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica denominado Rodovia Mauro Alves de Aguiar o trecho 

da Rodovia ES-313 compreendido entre a sede do Município de Pinheiros 

e o Distrito de São João do Sobrado (entroncamento com a ES-137). 

 

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

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 de dezembro de 2011. 

 

 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PV/ES 
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JUSTIFICATIVA 

 
A presente propositura tem como objetivo prestar homenagem póstuma ao 

senhor Mauro Alves de Aguiar em reconhecimento a sua importante colaboração para 

a Região Extremo Norte do Estado, especialmente para o município de Pinheiros.  

 

Nascido de Henrique Alves de Aguiar e Maria Lina de Aguiar, em 08 de 

novembro de 1935 na cidade de Brumado, estado da Bahia, mudou-se com sua família 

para o norte do Espírito Santo em 1954. Radicou-se no Córrego do Canela D’Ema, 

Distrito de São João do Sobrado, município de Pinheiros, onde exerceu o cargo de 

escrivão de registro civil e tabelionato.  

 

Mauro Alves de Aguiar era uma figura humanista sempre atenta aos problemas 

da comunidade e da região. Em épocas de dificuldades, seja por falta de transporte, 

serviços de educação ou saúde, sempre procurava minorar as dificuldades da 

população, disponibilizando o seu veículo para transportar as pessoas com 

necessidades, bem como hospedava professores em sua casa para ministrar aulas aos 

meninos, meninas e jovens do Distrito de São João do Sobrado. Além disso, em razão 

da sua conduta conciliatória e dos seus conhecimentos nas áreas do direito, tentava 

angariar recursos na capital de estado para viabilizar o tratamento das doenças dos 

enfermos da localidade. 

 

Era uma pessoa inteligente e loquaz, fascinava as pessoas com a sua 

sensibilidade, discurso e disposição em ajudar. Em função disso, gozava de grande 

admiração, respeito e amizade, tanto dos munícipes de Pinheiros quanto da redondeza 

como de Boa Esperança, Montanha, Mucurici, Ponto Belo, São Mateus, Nova Venécia, 

Pedro Canário e Conceição da Barra.  

 

Como escrivão, exercitou o seu ofício com dedicação, esmero e competência, 

prezando acima de tudo a conquista da dignidade humana. Mauro Alves de Aguiar 

enfatizava sempre que o registro civil era essencial na conquista da cidadania, uma vez 

que o individuo passa a existir para o Estado a partir de seu registro civil. 

 

No inicio da década de 70 elegeu-se vereador no município de Pinheiros e como 

tal, combatia os privilégios e defendia a aplicação das verbas públicas. 

 

Por meio da Associação de Moradores do Distrito de São João do Sobrado, 

Mauro Alves de Aguiar, seu criador, angariou vários recursos para melhoria da 

comunidade e para os produtores rurais. Incansável reivindicador, lutou pela 

construção das rodovias que ligam Sayonara a Pinheiros e Pinheiros a Boa Esperança. 

Reivindicou a instalação de um posto do Banestes, um posto de telefonia pública em 

São João do Sobrado, cuja instalação trouxe muitos benefícios a comunidades do 

Distrito e redondezas. Reivindicou, ainda, melhor instalação da rede elétrica, além de 

outros benefícios para a comunidade. 
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A sua doença e morte em novembro de 1999 causou grande comoção à 

Comunidade de São João de Sobrado e até os dias atuais seu nome é lembrado com 

respeito e admiração e sua memória é sempre reverenciada. 

 

Esta proposta foi apresentada na legislatura passada pelo nobre deputado Paulo 

Roberto (PMN-ES), como o deputado não se reelegeu na última eleição e, em 

conseqüencia, o projeto foi arquivado e, sendo a “propositura” de grande 

merecimento, tomei a liberdade de reapresentar o projeto nesta Casa de Leis. 

 

Dado a importância da proposição que submetemos à apreciação desta Casa, 

contamos com o apoio dos nobres pares. 

 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 de dezembro de 2011. 

 

 

 

 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PV/ES 


