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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, respeitadas às disposições regimentais e
após ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Ilustríssimo
Diretor Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Jean Saliba, com cópia
ao Diretor de Trânsito, Elidio Pinheiro, solicitando a urgente regulamentação e fiscalização
dos horários e locais de descarga de caminhões nos supermercados e estabelecimentos
similares desta Capital, já que tal atividade vem causando transtornos à motoristas
e pedestres em diversas vias urbanas deste Município, especialmente nas laterais do
Supermercado Extra, na Rua 13 de junho, entre as Ruas Maracaju e Antônio Maria
Coelho. Tal reivindicação espelha o anseio de toda a sociedade campo-grandense, lojistas
e lideranças comunitárias, como se infere pela justificativa anexa.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Julio Maia, 25 de fevereiro de 2014.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDTx
x
x
x

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO estacionamento de caminhões para descarga, mesmo em
período diurno, nas laterais de supermercados é atividade usual no Município de Campo
Grande. Entretanto, referida atividade causa transtornos, não só aos motoristas, os quais
muitas vezes são obrigados a parar o veículo e esperar, como também aos pedestres, que
ficam sem qualquer visão para travessia das vias. Como exemplo, podemos citar a descarga
e estacionamento de caminhões nas laterais do Supermercado Extra, na Rua 13 de junho,
entre a Rua Maracaju e Antônio Maria Coelho.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEm grandes centros urbanos, como São Paulo, a descarga
de caminhões em supermercados só é permitida em locais e horários definidos, na maioria
das vezes em período noturno, como forma de facilitar o trânsito. x
x

DFO00337 - Página 2 de 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSemelhante medida deve ser adotada em nossa Capital,
evitando, assim, acidentes, engarrafamentos, atropelamentos e demais transtornos inerentes
a atividade de descarga de produtos de forma desregulamentada e não fiscalizada. x

