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PROJETO DE LEI nº_____/2021 
 
 

Denomina “Rodovia Amaro Covre” o 
trecho da rodovia ES 315 que liga o 
distrito de São José do Sobradinho até o 
Córrego Santa Lúcia, na divisa com o 
distrito de Santa Maria, no município de 
São Mateus  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

DECRETA: 

 

Art. 1° - Fica denominada ““Rodovia Amaro Covre” o trecho da rodovia ES 
315 que liga o distrito de São José do Sobradinho até o Córrego Santa 
Lúcia, na divisa com o distrito de Santa Maria, no município de São 
Mateus.. 

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

 

Palácio Domingos Martins, 15 de agosto de 2021. 

 

 ALEXANDRE XAMBINHO 
           DEPUTADO ESTADUAL - PL 
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JUSTIFICATIVA 
 

Amaro Covre, nasceu em 1937, e foi o segundo prefeito da historia de Boa 

Esperança, eleito pela Arena no inicio dos anos 70, e foi depois eleito 

novamente mais quatro vezes: 1976, pela ARENA, 1988 e em 2000 pelo 

PFL e em 2004, pelo PPS. 

 

Revolucionário para o seu período, em seu primeiro mandato a economia 

do município estava em crise, chegando ao ponto do Tribunal de Contas 

do Espírito Santo sugerir que Boa Esperança voltasse a ser distrito de São 

Mateus pela falta de viabilidade econômica que assolava o município.  

 

Amaro então, decidiu implantar o que ficou conhecido como 

“administração comunitária”, dando prioridade ao meio rural de forma a 

incentivar a produção agrícola e reduzir o deslocamento das famílias para 

a cidade. O município foi dividido em regiões administrativas que 

informavam problemas e sugeriam soluções para cada uma delas ao 

Conselho Municipal de Desenvolvimento, e as decisões eram tomadas 

juntamente com a Câmara de Vereadores, salvando o município de voltar 

a ser distrito após a sua emancipação. 

 

De perfil assistencialista, Covre ficou conhecido como João de Barro, por 

idealizar a construção de casas populares no sistema de mutirão, onde o 

proprietário da casa ajudava na construção com o pedreiro contratado 

pela prefeitura. 

 

Um político, festejado e reconhecido da sua importância não só na região 

de Boa Esperança, mas como todo o Estado do Espírito Santo, nada mais 
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justo que seja homenageado com a indicação de seu nome para trecho da 

rodovia que corta seu município, da qual o mesmo foi prefeito por mais 

vezes. 

    

Certo de que a aprovação da proposta será uma bela homenagem a este 

grande político do estado do Espírito Santo, conto com o apoio dos nobres 

pares para a aprovação deste projeto. 
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