
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 

Vereador IVAN CARLINI 

   

 

 

 

 

OSVALDO MATURANO, Vereador com assento nesta Casa de Leis, vem respeitosamente 

perante Vossa Excelência para requerer, conforme artigos 200 e 201 do Regimento Interno, 

seja encaminhado, COM URGÊNCIA, ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Espírito Santo, PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, ao Excelentíssimo 

Senhor Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, PAULO RUY  

VALIM CARNELLI, e, ao Ilustríssimo Senhor Diretor Presidente da Companhia              

de Transportes Urbanos da Grande Vitória, ALEX MARIANO, expediente na forma de 

INDICAÇÃO, sugerindo que as operações de linhas do sistema intermunicipal de 

transporte coletivo de passageiros por ônibus [Sistema Transcol] no TERMINAL 

RODOVIÁRIO URBANO DE ITAPARICA, sejam deslocadas, mediante adequações 

possíveis necessárias, para os estacionamentos descobertos do BOULEVARD 

SHOPPING VILA VELHA, na Rodovia Estadual ES-060, nº 5000, ou para as áreas 

de terra que adjacentes àquele estabelecimento, no mesmo bairro Itaparica, 

considerando, para tanto: 

 

[1] os transtornos causados a milhares de usuários do Sistema Transcol, moradores dos 

bairros das Regiões Administrativas 04 e, sobretudo, 05, deste Município, além daqueles dos 

bairros do vizinho Município de Cariacica, em razão da interdição para reformas do Terminal 

Rodoviário Urbano de Itaparica, desde o dia 20 de julho último passado, e da transferência 

das operações então naquele realizadas para os Terminais Rodoviários Urbanos do IBES              

e de VILA VELHA CENTRO, por “TEMPO INDETERMINADO”; 

 

[2] que as áreas aqui referidas são amplas e fechadas, por gradis ou por muros, no caso do 

Boulevard Shopping, dotada de pavimentação e com acessos definidos, necessitando                
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as demais de tais benefícios; e todas se equivalendo em dimensões à área que ocupada 

atualmente pelo Terminal Rodoviário Urbano de Itaparica; podendo receber instalações 

temporárias por montagem, notadamente das coberturas para o abrigo dos usuários; 

 

[3] que acolhida a presente sugestão, o deslocamento mínimo das operações e usuários do 

Terminal interditado fará resultar na redução dos impactos trazidos à vida urbana e causados 

no espaço urbano, nos aspectos sociais e econômicos, como decorrência das formas 

adotadas para a interdição daquele equipamento urbano e para a redistribuição de suas 

atividades; e, mesmo modo, dos custos para a retomada das mesmas operações; 

 

[4] que as áreas alternativas em questão poderão ser locadas ou, salvo melhor juízo, 

colocadas como objeto de Concessão de Direito Real de Uso, de seus proprietários para                 

o favorecimento do Estado, durante o prazo que vier a ser necessário para a reforma                 

da cobertura do Terminal Rodoviário Urbano interditado; 

 

[5] a essencialidade dos serviços públicos de transporte coletivo para a vida urbana, 

notadamente para a manutenção e/ou melhoria das condições de vida da população,                 

mais que de seus usuários, que assim devem ser sempre prestados aos usuários cidadãos 

sob a estrita observação do princípio da eficiência, como assim designado nos termos                    

dos artigos 30, inciso V, e 37 da Constituição Federal. 

 

Vila Velha, ES, 25 de julho de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador  


