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INDICAÇÃO Nº ____/2019 
 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor, 

Deputado Erick Musso 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

 

IRINY LOPES, Deputada Estadual, no uso de suas atribuições regimentais, 

solicita a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII, 

combinado com o artigo 174, ambos do Regimento Interno desta Casa de 

Leis, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo, José Renato Casagrande, a INDICAÇÃO da seguinte 

matéria: 

 
 

1- A instalação de painel eletrônico/pórtico nos acessos da Terceira 

Ponte (Ponte Deputado Darcy Castello de Mendoça), informando 

as condições da via. 

 
 
 

Palácio Domingos Martins, 31 de outubro de 2019. 

 
 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente proposição tem por objetivo requerer ao Governo do Estado Espírito 

Santo a instalação de painel eletrônico/pórtico nos acessos da Terceira Ponte (Ponte 

Deputado Darcy Castello de Mendoça), podendo serem distribuídos em  15 painéis nas vias 

de acesso à Terceira Ponte, com dimensões dependentes da largura das calçadas ou 

pórticos bandeira projetados, tem o intuito de diminuir o transtorno com o habitual 

engarrafamento nos acessos da Terceira Ponte e ofertar aos usuários alternativas para 

reduzir o tempo gasto nesses congestionamentos. Considerando que acidentes e tentativas 

de suicídio deixam o trânsito parado por horas nessa via sem que os usuários sejam 

alertados e, com base na informação, escolham outras rotas de acesso, sugerimos ao 

Estado que exija da atual concessionária a adoção de uma solução imediata para dirimir os 

problemas causados aos motoristas e usuários, que pagam pelo pedágio e merecem um 

atendimento mais adequado.  

A exemplo do adotado nos acessos da Rio x Niterói, painéis são colocados bem 

antes da entrada da ponte, com informações se o trânsito está fluindo bem, se é lento, ou 

totalmente parado e por qual motivo. Isso permite uma tomada de decisão do usuário. 

Importante lembrar que nem mesmo o site da Rodosol tem atualizado dados relevantes 

sobre o trânsito. Por vezes, o motorista, parado em engarrafamento nos acessos ou na 

própria ponte, só toma conhecimento do que está ocorrendo por meio de rádios, ou 

aplicativos, o que não é recomendável para quem está dirigindo.  

Neste sentido, fazemos a seguinte indicação, sugerindo ainda que o estado, 

além do diálogo com a concessionária, o faça com a prefeitura, para que estabeleça, em 

comum acordo com a Rodosol, os pontos dos referidos pórticos ou painéis. Trata-se, 

evidentemente de uma proposta viável para dirimir os problemas a curto prazo, 

considerando que tais condições da via ficam ainda piores em alta temporada, como o 

verão, quando aumentam consideravelmente o número de veículos trafegando pela ponte. 

Sobre os pórticos, conforme modelo de geração e indicação de mensagens aos 

usuários (Painéis de Mensagens Variáveis) adotado no Programa de Exploração da Ponte 

(PEP) da Ponte Presidente Costa e Silva (Rio x Niterói), que pode ser consultado nas 

páginas 251 a 253, em 

http://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/pep_texto__atualizado__revisao_18_final.pd

f, sugere-se que seja “colocado esse tipo de painel de mensagens nas rampas de acesso à 
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Ponte (Rio e Niterói), com dimensões dependentes da largura das calçadas ou pórticos 

bandeira projetados.” 

As indicações de mensagens aos usuários serão feitas através de seis painéis, 

que serão colocados nos pórticos bandeira projetados, ou painéis conforme a largura das 

calçadas e devem ser implantados próximos aos acessos da Terceira Ponte, tanto na cidade 

de Vila Velha, quanto em Vitória. As mensagens a serem transmitidas aos usuários serão 

geradas e comandadas pelo Rodosol, ao qual caberá a tarefa de implantação da mesma no 

painel de indicação de mensagens, com informações atualizadas sobre o trânsito. Os 

pórticos/painéis próximos aos acessos devem informar as condições de tráfego da ponte, 

para que o usuário decida se vai ou não buscar uma rota alternativa para chegar ao seu 

destino.   

O período de varredura da comunicação da Rodosol com as unidades remotas 

será de 2 segundos e, portanto, se necessário, cada painel poderá ter sua mensagem 

alterada a cada 2 segundos.  

O sistema permitirá a edição de novas mensagens e imediata implantação das 

mesmas. A exemplo do modelo adotado nos acessos da ponte Rio X Niterói, os 

painéis/pórticos, terão que ter capacidade de indicação de mensagens compostas de até 24 

caracteres, distribuídos em duas linhas de 12 caracteres cada. Cada painel terá as 

seguintes dimensões: - Comprimento: aproximadamente 6,00m; - Altura: aproximadamente 

2,10m; - Profundidade: aproximadamente 0,20m. O alcance visual mínimo dos dizeres de 

cada painel será de 300m. Quantitativo e Posicionamento dos Painéis de Mensagens 

Variáveis.  

 

TRECHO VITÓRIA X VILA VELHA 

Serão 06 distribuídos nos seguintes painéis/pórticos:  

 

Painel/Pórtico 1: avenida Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro x 

Terceira Ponte, nas proximidades da Praia do Suá; 

Painel/Pórtico 2: avenida Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Assembleia 

Legislativa x Terceira Ponte, nas proximidades da Praça do Papa 

Painel/Pórtico 3: na Reta da Penha, altura da entrada do Hospital Infantil; 

Painel/Pórtico 4: Avenidas Desembargador Santos Neves, altura do McDonald 

Painel/Pórtico 5: Avenida Américo Buaiz, sentido Terceira Ponte, altura da 

Praça dos Desejos;  

Painel/Pórtico 6: Avenida César Hillal, altura da Sedu.  
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TRECHO VILA VELHA X VITÓRIA 

Serão 09 distribuídos nos seguintes painéis/pórticos:  

 

Painel/Pórtico 1: Rua Antonio Ataíde, esquina com rua Jaguaribe, sentido 

Rodovia do Sol x Terceira Ponte 

Painel/Pórtico 2: Avenida Carioca x esquina com rua Professora Francelina 

Carneiro Setubal 

Painel/Pórtico 3: Avenida Gonçalves Lêdo antes do cruzamento com a Rodovia 

do Sol  

Painel/Pórtico 4: AV. Hugo Musso x Rua Castelo Branco  

Painel/Pórtico 5: Rua Henrique Moscoso x Av. Hugo Musso 

Painel/Pórtico 6: Av. Antonio Gil Veloso x Rua Maranhão 

Painel/Pórtico 7: Av. Antonio Gil Veloso X Ceará 

Painel/Pórtico 8: Av. São Paulo x Rua José Pena Medina 

Painel/Pórtico 9: Rua Maranhão x Inácio Higino 

 

 

 

 

 

Palácio Domingos Martins, 31 de outubro de 2019. 

 
 
 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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