
 

 

 
   

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO MACHADO 
 

 

GABINETE DEPUTADO LUCIANO MACHADO 
Av. Américo Buaiz, 205 – Gab. 805 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29.050-950 

Telefax: 3382-3571 

INDICAÇÃO N.º      /2019 
 

O deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 
requer de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 174 do Regimento Interno, 
constante da Resolução 2.700 de 16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, 
que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO do seguinte: 
 

 Implantação de um Ponto de Ônibus da linha “Transcol” da CETURB/ES 
em frente à Clínica dos Acidentados, no Bairro Mário Cypreste, Vitória/ES.  

 
Essa implantação do ponto de ônibus em frente à Clínica dos Acidentados no 
Bairro Mário Cypreste é algo de extrema urgência, visto que o ponto de ônibus 
mais próximo é o da Rodoviária, que fica aproximadamente à 1km. Quem 
necessita entrar nesse Bairro tem que gastar com outra passagem para pegar 
outro ônibus que faça esse trajeto, gastar com táxi, carro de aplicativo ou ir 
andando. 
 
A Clínica dos Acidentados é um Hospital que atende todos os dias centenas de 
pessoas acidentadas, com braços e pernas quebrados, pessoas carentes e com 
um ponto de ônibus na frente desta Clínica facilitará muito a vida dessas pessoas 
que passam por esse desgaste todos os dias. Além da Clínica dos Acidentados, 
temos também o Complexo Esportivo “Tancredão”, local que atrai muitos turistas e 
promove vários torneios nacionais, valorizando assim o nosso Esporte. 
 
Com tantos pontos turísticos e com a importantíssima Clínica dentro do Bairro 
Mário Cypreste, não tem mais condição do ônibus “Transcol” não ter um ponto de 
parada por lá, visto que está prejudicando demais a vida de todos os moradores e 
de outras pessoas que precisam ir até este Bairro. 
 
Certo da sensibilidade de Vossa Excelência frente ao Executivo desse Estado 
agradeço a atenção dispensada a esta Indicação. 
 
Sala das Sessões, em 10 de Maio de 2019. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

LUCIANO MACHADO 
Deputado Estadual - PV 

Identificador: 370035003200320036003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-05-16T09:58:12-0300




