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INDICAÇÃO LEGISLATIVA Nº            /2019. 

 

 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

o Deputado abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com base nos artigos 141, inciso VII e 174 da Resolução 2.700 (Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor José Renato Casagrande, Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

 

-A viabilização de recursos  financeiros para obras de  uma ciclovia  entre a Sede do 

município de  Dores do Rio Preto, os distritos de Mundo Novo, Pedra Menina e o Portaria  

do Parque Nacional do Caparaó, do Espírito Santo.  

 

 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo 

 

 

 A inclusão de acostamentos em uma rodovia é uma medida mundialmente 

recomendada como fator de segurança. Estimativas apontam que a sua 

presença pode reduzir em até 28% o número de acidentes de uma estrada. 

Além de confirmar este dado, um estudo da Escola Politécnica Poli da USP 

revelou a importância dos acostamentos na elevação da vida útil do 

pavimento da faixa de rolamento e mostrou que o saldo final da supressão dos 

acostamentos pode ser negativo também do ponto de vista financeiro.  

Além disso, a ausência de acostamento piora as condições de drenagem e 

de transferência de carga do pavimento da pista, reduzindo a sua vida útil. A 

vegetação às margens da rodovia produz umidade, que se infiltra 

diretamente na estrutura do pavimento, diminuindo a sua capacidade 

estrutural. 
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Ansiando pela melhoria da qualidade de vida da população, solicitamos o 

acolhimento desta indicação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 13 de setembro de 2019. 

 

 

  

Dr. Rafael  Favatto 
Deputado Estadual  

PATRIOTA 
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