GOVERNO E PREFEITURA INAUGURAM RODOVIA ES-436
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Na manhã deste sábado (26), o governador do Estado, Renato Casagrande, junto com o prefeito de
Colatina, Guerino Balestrassi, inaugurou as obras de implantação e pavimentação da Rodovia
ES-436, trecho que liga as comunidades de Sapucaia, Graça Aranha, Novo Brasil e Rancho Fundo. A
pavimentação vai beneficiar quatro municípios: Marilândia, Colatina, Governador Lindenberg e São
Domingos do Norte, respectivamente.
Ao todo, são 19,9 quilômetros de extensão, incluindo 2,09 quilômetros do acesso à comunidade de
Rancho Fundo, pela ES-245, em São Domingos do Norte, que também terá obras de pavimentação
com TSD. A rodovia conta com acostamento e com faixa multiuso com extensão de quatro
quilômetros no final do trecho.
“Contratamos o projeto dessa rodovia em 2011 e a licitamos em 2014. O governo seguinte não deu
sequência e agora estamos aqui para realizar essa entrega. Estou muito feliz, pois tivemos que
retornar ao governo para que essa obra estivesse pronta. Fazer uma estrada é uma festa. Uma
rodovia mexe com a vida das pessoas. É conforto, segurança e qualidade de vida. Temos uma

Prefeitura Municipal de Colatina
Page: 1

missão a cumprir e estamos cumprindo”, disse Casagrande.
Também foram implantadas baias com abrigos nos pontos de ônibus, totalizando dez abrigos. A
área urbana de Sapucaia foi pavimentada com bloquetes e a de Paul de Graça Aranha foi
conservada. O investimento do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com
financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DERES), Luiz Cesar Maretto Coura, ressaltou a importância da obra. “São quatro cidades beneficiadas
com essa rodovia. O Governo do Estado, com essa obra, está levando desenvolvimento, progresso e
oportunidades para todos os cidadãos, principalmente para o pequeno produtor que vai
poder ter mais conforto e mobilidade”, destacou.
A vice-governadora Jacqueline Moraes parabenizou os moradores da região pela obra. “O povo
trabalhador dessa região merece receber essa obra. Conseguimos entregar essa importante estrada
que vai trazer mais segurança e desenvolvimento, além de muitas outras obras nas áreas da
educação e saúde. Um legado que beneficia a todos, mas, principalmente, os pequenos produtores
e moradores locais”, declarou.
O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, fez uma saudação ao governador ao falar durante a
solenidade. “O senhor está trazendo uma cultura de que a gente tem que aprender a vender e
agregar valor para que a gente tenha mais desenvolvimento. Vendo líderes que nos dão o exemplo,
como o governador, isso nos inspira e motiva a continuar na política. Essa rodovia será
importantíssima para essa região, assim como para o turismo e para os produtores rurais”, disse.
Participaram da agenda, os prefeitos Ana Malacarne (São Domingos do Norte), Dr. Sidclei (Pancas),
Daniel Santana (São Mateus), Dr. Coutinho (Aracruz), Leonardo Finco (Governador Lindenberg),
Alessandro Broedel (Sooretama), Herminio Hespanhol (Mantenópolis), Vander Patrício (Itarana); Davi
(Vila Valério), Uesley Corteletti (Itaguaçu), Marcos Antônio Guerra Wandermurem, (Jaguaré), Marcos
Geraldo Guerra (São Roque do Canaã), Jailson Quiuqui (Águia Branca), Paulo Cola (Piúma) e Kleber
Medici (Santa Teresa).
Também estiveram presentes, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata;
o deputado federal Josias Da Vitória; os deputados estaduais Fabricio Gandini, Marcos Garcia,
Raquel Lessa e Dary Pagung; o presidente executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo (IPAJM), José Elias Marçal; além de vice-prefeitos, secretários municipais,
vereadores e lideranças da região.
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