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INDICAÇÃO Nº           /2017 

 

                    A Deputada infra-assinada, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 
requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO, que segue com cópia ao Diretor do DER: 
  

Celebração de convênio entre o DER-ES e o município de Apiacá para instalação 
de um redutor de velocidade na Entrada de Barra Alegre, Distrito de Alegre. 

 
A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Excelentíssimo Governador do 

Estado do Espírito Santo que providencie junto aos Órgãos competentes a instalação de 
redutor de velocidade na entrada de Barra Alegre – Município de Apiacá. 

 
O Condomínio Boa Vista, em Barra Alegre, Município de Apiacá, foi criado há mais de 

15 anos, e atualmente conta com aproximadamente com 400 famílias que compreendem 
mais de 2000 ( dois mil) habitantes. 

 
A Comunidade fica as margens da rodovia ES 297, que liga a BR 101 ao Município de 

Bom Jesus do Norte, e corta alguns municípios, dentre os quais, o Município de Alegre. 
 

A Comunidade local é composta em sua maioria de trabalhadores rurais, que saem 
de suas residências e acabam colocando suas vidas em risco dado a velocidade que os 
usuários da ES 297 trafegam, gerando assim riscos à segurança de motoristas e pedestres, 
ocasionando acidentes graves naquele trecho. 

 
Na certeza do apoio e empenho de nosso Governador Paulo Hartung agradeço 

antecipadamente o atendimento da solicitação, que nesta, fazemos, em conjunto com o 
Vereador Mauro Cesar Scarpini Pimentel - Vereador Cesinha, renovando nossa elevada 
estima e consideração 

 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 2017. 

 

 

JANETE DE SÁ 
DEPUTADA ESTADUAL – LÍDER DO PMN 

 

 


