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Jamile Pratti Orlandi Cabral

De: Gustavo Passos Leite da Silva <gustavo.leite@der.es.gov.br>
Enviado em: 17/07/2020 hh:mm: 14:08
Para: Jamile Pratti Orlandi Cabral
Cc: Lucelia Fehlberg Pereira Bueno
Assunto: ENC: TRECHO DENOMINAÇÃO PÚBLICA

Boa tarde Jamile.  
  
Sugiro que o texto seja escrito da seguinte forma: 

 
Denomina-se rodovia “Rodovia Doutor Vinícius Barbosa Santos” o trecho da Rodovia ES-469, com extensão de 5,1 km, 
que se inicia no entroncamento com o eixo principal da ES-060, no quilômetro 11,1, e termina nos limites entre os 
Municípios de Vila Velha/ES e Cariacica/ES ((Ponte sobre o Rio Marinho – Jardim Botânico), mais conhecida como 
Estrada do Dique. 
  
At.te 
--  
Gustavo Passos Leite da Silva | Técnico Operacional 
Governo do Estado do Espírito Santo 
Departamento de Edificações e de Rodovias | DER-ES 
Gerência de Financiamentos e Captação de Recursos | GEFIC 
www.der.es.gov.br 
(27) 3636 4507 
 
  

De: Jamile Pratti Orlandi Cabral [jamile.cabral@al.es.gov.br] 
Enviado: terça-feira, 7 de julho de 2020 16:41 
Para: gustavoleite.87@gmail.com 
Cc: Gustavo Passos Leite da Silva 
Assunto: TRECHO ENOMINAÇÃO PÚBLICA 

Prezado, Boa tarde! 
  
Conforme contato telefônico, solicito a gentileza de me descrever o trecho d ES469 que me disse não ter ainda 
denominação. Me disse que era Estrada do Dique, que liga a Darly Santos à Jardim Botânico (Cariacica à Vila Velha).... 
  
Para a Lei, precisamos de algo específico sabre a descrição do trecho, como esses exemplos abaixo que a Lucélia me 
passou: 
  
Passa a denominar-se rodovia “xxxxxxxx” o acesso à ES 146, com extensão de 5.96 km, que se inicia no 
entroncamento com o eixo principal da ES 146, no quilômetro 62.38, e termina no entroncamento com a 
Rodovia ES-060 (Anchieta). 
  
“Denomina-se Rodovia Dom Silvestre Scandian o trecho da Rodovia ES-479, com extensão de 8,6km, que se 
inicia no entroncamento com o eixo principal da ES-146, no KM 62,38 e termina na localidade de Joeba, 
município de Anchieta, no KMXXX ”.   
  
Muuuuuuuito obrigada! 
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Jamile Pratti Orlandi 
Assessora Parlamentar 
Gabinete Deputado Estadual Delegado Lorenzo Pazolini 
Ramal 33825200 
  
 

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. 
As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso 
você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e apagar as 
informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.  


