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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: 
 

 Providenciar com urgência, melhores condições para os usuários de 
transporte coletivo, junto à CETURB/ES, para a população de Vila 
Velha, tendo em vista a demolição do Terminal de Itaparica.   

 
O Terminal de Itaparica foi totalmente demolido no ano passado após uma vistoria 
técnica constatar falhas na construção e risco de desabamento do teto. 
 
Com essa demolição, a população de Vila Velha, em especial a Região 5 (cinco) e 
2 (dois) está sendo muito prejudicada pois agora precisam aguardar os ônibus em 
pontos desertos e perigosos, além disso o tempo de espera para embarcar em um 
veículo aumentou muito. 
 
Essa interdição do Terminal de Itaparica também trouxe outros problemas, fez 
com que os Terminais do Ibes e de Vila Velha ficassem mais cheios do que o de 
costume, acarretando filas ainda mais longas e um maior tempo de espera dos 
passageiros.   
 
Tendo em vista todos estes problemas causados pela demolição do Terminal de 
Itaparica, o Governo do Estado juntamente com a CETURB/ES precisam criar 
melhores condições para a população com extrema urgência, pois os mesmos não 
podem mais ficar sofrendo dessa forma para conseguirem pegar um transporte 
público.  
 
Certo da sensibilidade de Vossa Excelência frente ao Executivo desse Estado 
agradeço a atenção dispensada a esta Indicação. 
 
Sala das Sessões, em 15 de Outubro de 2019. 
Atenciosamente, 

 
 
 

LUCIANO MACHADO 
Deputado Estadual - PV 
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