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INDICAÇÃO Nº ____/2021 
 
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DEPUTADO 
ERICK MUSSO 

 
 
  
 
O Deputado ADILSON ESPINDULA, no uso de suas atribuições 
regimentais contidas nos Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 
2.700 de 15.07.2009, requer seja encaminhada ao Exmo. Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo, a seguinte 
 
  
 

I N D I C A Ç Ã O 
 
 
 
Para ampliação e conclusão dos serviços de sinalização horizontal 

e vertical, na Rodovia ES-313, no trecho que liga Sayonara a 

Pinheiros Norte do Estado do Espírito Santo. 

 
 
 
 
  

Palácio Domingos Martins, ES, 14 de setembro de 2021 

 
 
 
 ADILSON ESPINDULA 
 Deputado Estadual – PTB 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
Estamos fazendo ao Governo do Estado, a presente indicação para 
ampliação e conclusão dos serviços de sinalização horizontal e vertical, 
na Rodovia ES-313, no trecho que liga Sayonara a Pinheiros Norte do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Quantas vezes falamos que parecem brotar carros nas ruas, estradas e 
rodovias atualmente? 
 
A fala tem certo exagero para mostrar a realidade, ou seja, a frota de 
veículos vem crescendo de forma impressionante nas últimas décadas, e 
isso exige cuidados cada vez maiores com a qualidade e a segurança do 
trânsito nas malhas viárias públicas e privadas do nosso Estado. 
 
A sinalização horizontal e a sinalização vertical cumprem um papel 
importante nesse trabalho. Já temos cidades com mais veículos que 
habitantes. A causa desse crescimento é uma combinação de fatores.   
 
Dentre eles, podemos citar: Um grande ciclo de crescimento econômico 
e as desonerações fiscais, elevando a competição interna e favorecendo 
o preço dos veículos; o mercado de usados e seminovos ganhou 
qualidade; a infraestrutura de transportes de cada região é um fator que 
pesa na decisão de compra, em milhares de municípios; o sistema 
coletivo é deficiente, e as distâncias são longas, o que leva as pessoas a 
depender cada vez mais de um veículo. E, claro, ter um automóvel ainda 
é um sonho de consumo da maioria dos brasileiros e, num país jovem 
como o nosso, milhares de primeiros carros chegam às ruas todos os 
anos. 
 
O grande desafio é como garantir a segurança e a fluidez do trânsito, 
com uma frota cada vez maior nas vias públicas, nas estradas e nas 
rodovias do nosso Estado. 
 
É de extrema importância ter o cuidado para manter a base da 
comunicação no trânsito, com sinalização horizontal e sinalização 
vertical.  
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É de extrema necessidade a colocação de placas, pois foram realizados 
reparos na Rodovia e não foi instalada a sinalização, o que vem 
causando vários acidentes. Nos últimos 30 (trinta) dias, foram 5 (cinco) 
vidas ceifadas. 
 
 
Desta forma, é necessário que o Governo do Estado, por meio de seu 
órgão competente e fiscalizador das vias urbanas, realize os serviços de 
sinalização horizontal e vertical na ES-313, no trecho que liga Sayonara 
a Pinheiros, melhorando a qualidade de vida e prezando pela segurança 
dos cidadãos que transitam pela rodovia. 
 
Pelo exposto, vimos à presença de Vossa Excelência solicitar apoio no 
sentido de atender à reivindicação contida nesta Indicação, para 
ampliação e conclusão dos serviços de sinalização horizontal e vertical, 
na Rodovia ES-313, no trecho que liga Sayonara a Pinheiros Norte do 
Estado do Espírito Santo. 
 
 

Palácio Domingos Martins, ES, 14 de setembro de 2021  
 
 
 

ADILSON ESPINDULA 
Deputado Estadual – PTB 
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