EXMO. SR. PRESIDENTE

INDICAÇÃO

DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.

n 0.;/0 ./2018

.
'"'

Márcio Martins Fortunato, Vereador com assento nest
atribuições legais, vem com o devido respeito e acatamento a Vossa
Excelência, indicar que, depois de ouvido o Plenário na forma Regimental, seja
enviado oficio ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Nova Londrina, no
seguinte:

Que sejam realizadas melhorias na Rodoviária Municipal de
Nova Londrina:
1) Novos bancos ou longarinas na área de espera e na área
de embarques;
2) Trocas de caixas de descarga dos banheiros masculino e
feminino;
3) Manutenção nos vasos sanitários;
4) Colocação dos vasos masculinos que foram retirados;
5) Necessidade de um novo bebedouro;
6) Necessidade de uma Televisão na área de espera, a qual
foi retirada;
7) Colocação de lixeiras em pontos estratégicos;
8) Colocação de forro na área de espera/compras
passagens;

de

9) Limpeza nos telhados e tela de proteção para proteger-se
quanto a entrada de pombos, sendo assim evitando em
dias de chuvas sujeiras nas calhas, evitando-se molhar os
guichês, onde são realizadas as vendas de passagens;

10)
Manutenção
no corrimão,
onde
necessita
soldagem para evitar acidentes, bem como realização
pinturas;

de
de

11)
Material de limpeza para atender as necessidades do
local e materiais de IPI para o servidor; Exemplo: Bota de
Borracha I PVC cano longo, luvas de borracha, sacos de

lixo e outros matérias necessário;
12)
O local necessita de um funcionário para limpeza
dos banheiros nos finais de semana e outros serviços.

Justificativa:
A rodoviária é um dos cartões postais de nossa cidade, tendo em vista estar no
centro de nossa cidade e receber inúmeras pessoas diariamente, e tais
melhorias deixariam a rodoviária com uma melhor qualidade para receber seus
usuários.
Necessidade de um novo bebedouro, o atual está em péssima condições de
uso e vazamento de água. Vasos Sanitários entupidos e foram retirados vários
vasos do banheiro masculino, as caixas de descarga precisam ser trocadas, de
ambos banheiros. Falta um forro na área de espera dentro da rodoviária onde
ficam os guichês e foi retirada a televisão na sala de espera dos usuários.
Faltam lixeiras na rodoviária e demais itens citados na indicação que devem
ser observados e que seja realizada com urgência essa Indicação com doze
itens necessários para melhorar e contribuir com administração local.
Nova Londrina,

18 de Maio de 2018.

Vereador
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