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INDICO AO PODER EXECUTIVO QUE DESTINEM OS 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS ( VENDEDORES 

AVULSOS) E OS FEIRANTES, QUE ESTÃO SITUADOS NA 

PRAÇA MANOEL DIÓZ SILVA, PARA A RODOVIÁRIA. 

 

 

                  Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de 

Leis, que encaminhe expediente indicatório ao Prefeito Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em 

consideração a necessidade de destinar os microempreendedores 

individuais ( vendedores avulsos) e os feirantes, que estão situados 

na Praça Manoel Dióz Silva, para a Rodoviária, nesta cidade.  

 

          É crível, Nobres Parlamentares, que há uma ação em 

andamento em face dos respectivos trabalhadores para que eles 

deixem de exercer suas funções na respectiva praça.  
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 Logo, é imprescindível que seja encontrada uma solução 

para que os referidos trabalhadores continuem exercendo suas 

funções em um local apropriado.  

 

Assim, sugestiono ao Nobre representante do Poder 

Executivo Municipal que destinem os microempreendedores para a 

Rodoviária, pois, penso que lá seria o local ideal para o 

desempenho de seus trabalhos. 

 

Outrossim, sabe-se que o Nobre Gestor também corrobora 

com o ora asseverado, posto que ele possui um projeto com a 

finalidade de retirar os microempreendedores daquela localidade e, 

assim, inseri-los em local adequado.  

 

Desta feita, destinar os microempreendedores para aquela 

localidade é uma forma de solucionar o problema existente.  

 

                 Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois 

assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população 

Poxorense. 

 

                  Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

ao dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. 

 

 

Ver. Edson Pereira Figueiredo 

 


