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INDICAÇÃO Nº           /2018 

 

 

O Deputado infra-assinado, 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 com urgência: 

 

 

Recapeamento asfáltico e sinalização na Rodovia Dalmácio Espíndula ES-264, no 

trecho entre a sede de Santa Maria de Jetibá e o Distrito de São João do Garrafão. 

 

A presente solicitação tem por objetivo indicar, respeitosamente, ao 

Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo que seja realizado o 

recapeamento da Rodovia Dalmácio Espíndula ES-264 com extrema urgência, 

especificamente abrangendo o Centro de Santa Maria até o distrito de São João do 

Garrafão. Além disso, também indicamos a implantação da sinalização da rodovia, de 

forma a orientar melhor os motoristas e pedestres que fazem uso da mesma. 

 

A região conta com alguns grandes postos de combustível, às margens da 

rodovia, além de um grande fluxo de entrada e saída de carretas e caminhões por conta 

do produtivo comércio agrícola do município. Desta forma, por se tratar de uma rodovia 

estadual, os automóveis que trafegam por ali sempre estão em elevada velocidade, 

colocando em risco os transeuntes e moradores da região que necessariamente precisam 

se expor aos perigos da rodovia diariamente. 

 

O recapeamento asfáltico bem como a melhoria da sinalização na rodovia 

certamente se justifica uma vez que há risco grave e constante de acidentes tanto para os 

veículos que transitam na rodovia quanto para a população que usufrui da rodovia e 

principalmente aos moradores locais.  
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Na certeza de relevante importância do pedido, certo do apoio do Governador, e 

agradecendo antecipadamente o atendimento da solicitação, renovamos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual – PSB 
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