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INDICAÇÃO Nº 0156/2022 
  

ANDRÉ DESPÉZIO, CEARÁ PANÇA, GERSON DE CAMARGO, EDUARDO PENINHA, 
ZELÃO, WAGNER DO LAVA RÁPIDO, ETHEL GISONDI, ALMIR NUNES FISCAL DO POVO e 
JOÃO LOBO, Vereadores desta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, após ouvir o 
soberano plenário, REQUEREM ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO SR. FELIPE GEFERSON 
SEME AMED, que verifique a possibilidade de fazer a demarcaça o de uma faixa amarela, com 
implantaça o de placa indicativa de carga e descarga em frente a  casa de raça o da Rua Roberto 
Fadlo Daher. 

JUSTIFICATIVA 
  
             A presente indicação é de extrema importância, uma vez que a via supracitada possui um 
grande fluxo de veí culos e que a casa de raça o recebe veí culos de pequeno e grande porte que 
necessitam efetuar a entrega de mercadorias. 

               Ressaltamos ainda que vem ocorrendo no local va rios transtornos e inconvenientes ao 
proprieta rio, visto que na a rea onde se encontra instalado o seu come rcio na o existe a 
demarcaça o de faixa para carga e descarga dos produtos ali comercializados, onde todas as 
vezes em que surge a necessidade de fazer carga e descarga de mercadorias, os veí culos 
utilizados para tal fim encontram grande dificuldade para estacionar defronte ao 
estabelecimento mencionado. 

Destarte, espera-se contar com a atenção do Executivo a esta indicação, por tratar-se 
de medida de interesse público.  

São Lourenço da Serra, 14 de Setembro de 2022. 
 

 

__________________________________________  

ANDRÉ DESPÉZIO DE SOUZA 

VEREADOR 

 

______________________________      _________________________________ 

     CEARA PANÇA           GERSON DE CAMARGO 

       VEREADOR         VEREADOR 

 

 

____________________________       ________________________________ 

EDUARDO PENINHA            ZELÃO 

           VEREADOR        VEREADOR 

 

___________________________________      _________________________________ 

WAGNER DO LAVA RÁPIDO                        ETHEL GISONDI 

            VEREADOR        VEREADORA 

 

 

_________________________________________     _________________________________ 

ALMIR NUNES FISCAL DO POVO      JOÃO LOBO 

             VEREADOR        VEREADOR 
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