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INDICAÇÃO Nº         /2018 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, requer a 
Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Espirito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

DUPLICAÇÃO DA PONTE DUAS BARRAS NA ES/486 
 
O pleito acima tem por finalidade garantir às pessoas que passam pelo referido 
trecho a segurança e a dignidade que lhes confere o ordenamento jurídico pátrio 
em termos normativos.  
 
A situação da referida ponte é lastimável: trata-se de passagem que possui apenas 
uma via. É inadmissível que haja, em pleno século XXI, uma ponte com apenas um 
sentido, o que obriga os condutores que estão em sentido oposto a esperar uma 
oportunidade para dar prosseguimento a sua viagem, o que causa atraso e uma 
situação de real insegurança para quem está parado esperando. 
 
Por fim, destaca-se que o presente pleito também atenderá ao escoamento de toda 
a produção de rochas brutas e beneficiadas da região, o que demonstra que, além 
de uma finalidade humanitária, a obra citada também trará benefícios econômicos a 
toda população local.  
                                                                                                                                                                                                                       
Essa Indicação atende também a um pedido de OGRACIO LOPES (VICE-
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ITAOCA PEDRA), 
PADRE ROGÉRIO SANTOS BEBER (PÁROCO DA PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA APARECIDA), SEBASTIÃO CAROLA (PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ITAOCA PEDRA), PR. AROLDO PASCOAL 
(PASTOR DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS) E BETO PAGANOTTI 
(COORDENADOR DA IGREJA METODISTA). 
 
Certo da sensibilidade e da atuação séria e responsável de Vossa Excelência 
frente ao Executivo desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a esta 
Indicação, ao passo que aproveito para renovar meus protestos de estima e 
consideração. 
 
Sala das Sessões, em 19 de junho de 2018.     
     

José Esmeraldo 
Deputado Estadual 
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