
 
 
 
 
 

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 mui respeitosamente 

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

seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal MAX FREITAS MAURO FILHO, 

expediente na forma de INDICAÇÃO sugerindo, com a maior brevidade possível, sejam 

alterados os itinerários das linhas do Sistema Municipal de Transporte Coletivo             

051 - BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA X GLÓRIA e 062 - CÓRREGO SETE X GLÓRIA,  

de modo que os ônibus em operação nas referidas linhas, nos seus percursos de ida 

e de volta, passem a trafegar pela avenidas Linhares, Boa Esperança, Antônio Elias 

do Espírito Santo, Brasil, Califórnia e Álvares de Azevedo; e, assim: 

 

[a] aos moradores das comunidades na origem das linhas referidas, como também de 

Ponta da Fruta e Nova Ponta da Fruta, seja facilitado o acesso a serviços privados e 

públicos – como os prestados pelos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS 

e pelas agências do BANESTES S/A. e da Caixa Econômica Federal - CEF – disponíveis 

próximos somente em bairros da Região da Grande Terra Vermelha; e,  

 

[b] aos moradores das comunidades dessa última Região, em que o principal meio de 

mobilidade urbana é o transporte coletivo por ônibus e nenhuma das atuais linhas do Sistema 

Municipal cobre o percurso indicado ao início, o acesso aos demais balneários e áreas 

rurais vizinhas localizados no litoral sul do Município, necessário à diversificação e  

o aumento das alternativas de recreação, de lazer e, sobretudo, de interação social, 

cabendo ressaltar que, conforme informações recebidas, para alcançar esse objetivo, a maioria 
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daqueles moradores tem de fazer utilização de linhas do Sistema Transcol, recorrendo                 

a conexões no Terminal Urbano de Itaparica, em sentido contrário ao que desejado, ou,  

realizando caminhadas de cerca de 3,5 (três e meio) quilômetros, de suas residências              

aos pontos de parada localizados na Rodovia Estadual ES-060, e vice-versa. 

   

Vila Velha, ES, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador  


