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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

  

  

      

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, fazendo uso de 

suas atribuições regimentais, vem mui respeitosamente a Vossa Excelência para 

requerer, conforme artigos 200 e 201 do Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal MAX FREITAS MAURO FILHO, 

expediente na forma de INDICAÇÃO, com sugestão para que, com a maior 

brevidade possível, sejam viabilizados os materiais e serviços necessários 

para implantação das sinalizações verticais indicativas de sentido (direção) 

e das distâncias quilométricas respectivamente quanto à localização das 

comunidades rurais e ao intervalo entre as mesmas, ao longo da estrada 

vicinal que faz a ligação entre a Rodovia ES-060 [“Rodovia do Sol”],                    

na altura do Parque Aquático Thermas Internacional do Espírito Santo,                   

no Município de Guarapari, e a Rodovia ES-388 [Estrada Ayrton Senna                  

da Silva], nos dois sentidos de tráfego, assim como nos seus ramais, nas 

vias de acesso e, naquilo que couber, nas vias principais das comunidades 

rurais de Xuri, Córrego do Sete, Atlântico I [Guarapari] e Atlântico II,  

considerando, para tanto: 

 

[1] que a estrada vicinal e seus ramais, as vias de acesso às comunidades rurais 

aqui referidas e as vias principais das mesmas, são muito importantes para                           

o fortalecimento das atividades do agroturismo em Vila Velha, sendo eixo do 

Circuito Córrego do Sete, e dando acesso ao Circuito do Xuri, cabendo observar que 

aquela área da Região Rural do Município ainda não foi beneficiada com obras de 

pavimentação e serviços de sinalização viária correspondentes, seja por iniciativa 

da Municipalidade, seja por iniciativa do Governo Estadual, com seus programas 

específicos e mais recursos financeiros;    
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[2] as sinalizações existentes nas vias daquela área da Região Rural do Município 

se restringem àquelas das denominações das propriedades rurais e indicativas dos 

estabelecimentos agroindustriais, de hospedagem, de alimentação, de recreação 

e/ou entretenimento, que componentes dos circuitos do agroturismo locais; 

 

[3] no sentido acima, não se tem indicadas as direções que levem à localização das 

comunidades rurais, essas as referências que, em última instância, são destacadas 

nos mapas técnicos ou não, físicos ou virtuais, para servirem à orientação de 

condutores de veículos e de todos aqueles mais que as busquem, pois, associadas 

aos lugares de recepção ou prestação de serviços públicos ou privados; 

 

[4] como se verifica por meio das imagens obtidas de sítio de pesquisa disponível 

na rede mundial de computadores, a partir da Rodovia ES-060 a estrada vicinal ora 

em referência segue, na direção noroeste, rumo à comunidade de Xuri, na Rodovia 

ES-388, alcançada nas proximidades de ponte sobre o rio de mesmo nome, mas, 

comportando também as intersecções a seguir, que se pretende ver sinalizadas, 

inclusive nos seus sentidos contrários: 

 

[a] num primeiro entroncamento da estrada vicinal, à direita, tem-se o ramal que 

atravessa a comunidade de Córrego do Sete, assim, composto com os acessos e              

a via principal dessa, e depois retorna ao tronco viário que segue, como colocado 

acima, rumo à comunidade de Xuri; 

 

[b] seguindo na estrada vicinal, mais à frente, agora à esquerda, tem-se o acesso  

a via constituinte do ramal que, tomando a direção sul, adentra o território do 

Município de Guarapari, e leva à comunidade de Atlântico I; 

 

[c] avançando na mesma estrada vicinal, num segundo entroncamento, também              

à esquerda, tem-se o último ramal considerado, que leva, por primeiro, ao lugar da  

comunidade de Atlântico II, essa nos limites do Município de Vila Velha; 
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[d] e, esse último ramal, continuado com utilização de vias internas da comunidade  

de Atlântico II e da sequência de via partindo dessa mesma comunidade, também 

possibilita que se chegue à comunidade de Xuri, nesse caso, alcançada a Rodovia 

ES-388 nas proximidades do empreendimento denominado “Espaço Sorriso”;        

 

[5] o que dispõem a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 2009, o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), de modo especial nos seus artigos 24, caput e inciso III; 

72; 80, § 1º; e, 90, § 1º; e, a Resolução CONTRAN nº 160, de 22 de abril de 2004,               

Anexo II do CTB, item 1.3.2, Placas de Orientação de Destino. 

 

Vila Velha, ES,  

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  

 

 

 


