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 INDICAÇÃO Nº 1167/18 
 
 

INDICAÇÃO 
 
           

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco, Sr. Bruno Alves Boaretto através da Secretaria responsável, que 
viabilize a reforma, limpeza e manutenção da rodoviária. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
      

São muitos anos de histórias que renderam muitos encontros e despedidas neste 
importante prédio que certamente muito dos munícipes já devem ter passado, seja para 
viajar ou se despedir de amigos ou familiares. Por ali circulam centenas de passageiros. 
São partidas e chegadas que tem como ponto inicial o Terminal Rodoviário. 

O objetivo desta Indicação é entregar à população, um terminal rodoviário mais 
moderno, e com todas as melhorias e acessibilidades possíveis. Entre os serviços que 
estão sendo solicitados no terminal rodoviário, além da reforma, estão a limpeza, pintura, 
e manutenção, também que se encontre uma solução para a retirada de pombos, pois o 
número de pombos tem crescido absurdamente formando uma aglomeração que se 
espalham por todo o terminal, causando desconforto e irritação aos passageiros. 

Reforma das lojas existentes nos locais, para proporcionar maiores oportunidades de 
emprego e mais conforto para os cidadãos que utilizam o terminal, uma nova iluminação 
do local. Os guichês, também receberão melhorias com mais informações necessárias 
para os passageiros, para que seja transformado num ambiente mais agradável para os 
viajantes e funcionários. A área de embarque totalmente reestruturada, as vias de acesso 
interno modificadas, os ônibus passando a estacionar de forma mais segura e no mesmo 
nível dos passageiros através de plataformas de embarque. Solicito que sejam também 
implantadas rampas para deficientes físicos, serviço de achados e perdidos, lanchonetes, 
bancas de revistas, lojas de artesanato, guarda-volumes e balcão de informações. 
Ampliação do estacionamento de táxis funcionando 24 horas, obedecendo um padrão 
para cada taxista. 

As pessoas sentirão que a reforma deixará o local mais acessível, com uma visão 
mais organizada e bonita. Quem precisar utilizar do transporte público, arrumar o terminal 
rodoviário será de grande importância para o município. 

 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 19 de setembro de 2018. 
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