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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇAO DE SERVIÇO N.° 085/2022 

Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

Indico, de acordo com o que facultam os Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, que 

seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte medida de 

interesse público: 

"Manutenção, reparos e limpeza na rodoviária municipal". 

JUSTIFICATIVA 

A pedido da população e também reforçando as postagens das redes sociais, onde 

moradores do município estão pedindo reparos no referido prédio onde foi registrado através 

de fotos o espaço, ficando em anexo o arquivo. O local apresenta muitos danos, bastante 

vidros quebrados, o telhado completamente comprometido onde a água assenta em um 

lugar causando goteiras e vazamentos, bem como danificando mais ainda a estrutura. As 

portas dos banheiros estão quebradas e mostra-se que foram quebradas por vândalos, 

expondo ainda que a sujeira no espaço está muito presente em vários pontos. Pensando na 

segurança e na saúde da população, solicito este serviço com a devida urgência, visto que o 

espaço usado pela Auto Escola instalada em uma sala do prédio depende de cuidados para 

proporcionar segurança e bem estar, de forma diferente do restante do espaço. Destaco que 

a presença de movimento através da empresa instalada na área, oferece bastante segurança 

e respeito no local, e pensando assim, sugiro que as demais salas possam ser alugadas, 

onde com certeza o município economizará bastante com manutenções para com esses 

pontos, sendo cuidados por terceiros, e também oferecerá mais segurança em toda área, 

principalmente para as pessoas que ficam esperando os ônibus para se deslocarem para 

suas casas, bem como outras cidades. 

Câmara Municipal de Inácio Martins PR, 19 de setembro de 2022. 

EDM NDO VIER 
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