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INDICAÇÃO Nº            /2020 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas nos arts. 141, inciso VIII e 174 da Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo), 

requer a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a presente INDICAÇÃO 

PARLAMENTAR: 

 
 

Que, por especial gentileza requer: 

 
a) Construção de Ciclovia na Rodovia ES-010 entre a 

Faculdade UCL e Manguinhos, Serra/ES. 

 

 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

BRUNO LAMAS 
Deputado Estadual - PSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que atualmente a utilização de bicicletas é uma realidade no Município 

da Serra, por ser um transporte barato, e acessível à população, oferecendo maior 

mobilidade a pessoas que precisam utilizar transporte público para suas necessidades 

de deslocamento.  

Considerando ainda, que a bicicleta se tornou um hábito na prática de atividade física, 

onde vários grupos se reúnem para “pedalar”.   

Considerando que na Rodovia ES-010 no trecho entre a Faculdade UCL e a entrada 

de Manguinhos, não possui ciclovia o que tem colocado em risco a vida de ciclistas, 

que precisam transitar na Rodovia junto com os veículos. 

Solicito a construção da ciclovia no trecho informado, o que trará mais segurança a 

ciclistas e frequentadores do local. 

Pelo exposto pedimos aos Nobres Pares pela APROVAÇÃO desta proposição e ao 

Excelentíssimo Senhor Governador para que atenda a solicitação. 
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