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INDICAÇÃO Nº        /2020 

 

           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: 

 

Implantação de lombadas, na Rodovia ES-368, na localidade de Recreio e Santa Luzia, 

Santa Maria de Jetibá. 

 

  A presente solicitação tem por objetivo indicar, respeitosamente, ao Excelentíssimo 

Governador a implantação de quebra-molas na Rodovia ES-368 como um equipamento de 

proteção coletiva a dar segurança aos transeuntes da via na localidade de Recreio e Santa Luzia, 

do município de Santa Maria de Jetibá, especificamente nos locais onde há sinalização com placas 

já instaladas, mas que não há de fato as lombadas, conforme foto em anexo. 

As regiões de Recreio, Santa Luzia, Rio Nove, São José de Recreio e Belém, do município 

de Santa Maria de Jetibá, que serão beneficiadas com esta obra, têm uma importância destacada na 

economia municipal e estadual, por ser produtora de hortifrutigranjeiros, em principal a produção 

de chuchu, alavancada por obstinados agricultores familiares. 

A produção destinada ao mercado estadual e interestadual é transportada pela Rodovia ES-

368, a qual necessita de cuidados, com o objetivo de aumentar a segurança no tráfego e 

consequentemente maior proteção contra acidentes na estrada.  

Dessa forma, buscando garantir o benefício social, econômico e segurança na estrada 

citada acima, encaminhamos a presente solicitação. Certo do apoio do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo, nos empenhamos, agradecendo antecipadamente o 

atendimento da solicitação, que nesta, fazemos, e renovamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual – PSB 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390032003400350033003A005000
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ANEXO 
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