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INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA

DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, 

DARCI JOSE LERMEN, AO DIRETOR 

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES)

MOSTRANDO A NECESSIDADE DE PROCEDER 

REVITALIZAQAO 

DOS PONTOS DE ONIBUS COM COBERTURAS E

(g~P 
mi'P

CLIMATIZAQAO.

,I Camara Municipal de Vereadores na sua funqao de assessoramento e eu, mernbro 

Art. 

do Regimento Interno, 

Darci Jose Lermen, ao

Diretor Municipal de Transito e Transportes, mostrando a necessidade de proceder 

"Estudo Tecnico" papa a revitalizaqao dos pontos de onibus com coberturas e

climat izaqao.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da nossa querida Parauapebas vem constantemente solicitando obras

quc es:ejam mais proximas de sua realidade.
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Devido as condicoes de nossa cidade em relaeao a localizacAo privilegiada que 

ocupa, um estudo que viabilize a instalacao de climatizados nos pontos de onibus e de 
grande valia, pois parte do ano e de sol intenso, poeira e fumaqa. 

Providenciar a revitalizacao dos pontos existentes e climatizar a fim de melhorar as 

condicoes daqueles que utilizam o transporte coletivo, uma vez que, existem varias 
pessoas na terceira idade ue de endem desses serviqos diariamente, porem, tern p 

dificuldades de locomocao e ate mesmo de saude. 

Uma parada de onibus, possibilita aos usuarios uma proteqao contra a agao do 

tempo, proporcionando maior comodidade as pessoas que por ali aguarda a passagem do 
transporte. 

Buscando uma arquitetura mais contemporanea e preocupada com o meio ambiente e 

cconomia de energia, melhorando assim a qualidade do servico oferecido com sentimento 

conforto para o usuario do transpoite coletivo. 

Na certeza da compreensao e da sensibilidade das autoridades, esperamos que seja 

solucionada essa dificuldade desta comunidade e que ouso pedir aos meus pares a 

aprovacao deste indicatorio. 

Parauapebas 19 de agosto de 2619. 

ALMEIDA FILHO 

UEREADOR DO PSB 
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