
        
 

São Lourenço, 13 de novembro de 2018. 

 

Ofício: 027/2018 

De: Sindicomércio/Slço – Sindicato do Comércio Varejista de São Lourenço. 

Para: Câmara Municipal de São Lourenço. 

          A/C Ricardo de Mattos/Presidente da câmara 

Ref: Alterações no trânsito de São Lourenço. 

 

Prezado Presidente, 

Amparada por lei e ciente das prerrogativas e obrigações que o cargo de Presidente do 

Sindicomércio/Slço – Sindicato Patronal do Comércio Varejista de São Lourenço me confere 

atendendo reivindicações dos representados deste Sindicato, venho através deste requerer a 

esta nobre casa que representa os interesses do povo em geral: 

1) Que as alterações anunciadas para o próximo dia 25/11/2018 sejam “completamente” 

suspensas. 

2) Que se faça audiência pública com ampla divulgação para que todos segmentos da 

sociedade possam se manifestar. 

3) Que todos os segmentos que tragam dificuldades ao trânsito sejam envolvidos no esforço 

de melhorar a mobilidade na cidade de São Lourenço. 

4) Que sejam incluídos neste planejamento além do comércio (espaços de carga/descarga), o 

tráfego e estacionamento de charretes, a quantidade exagerada e de tamanho 

extremamente longos de pontos de táxi, espaços de embarque/desembarque em frente 

aos hotéis que são utilizados como estacionamento de ônibus, tráfego de caminhões de 

cargas no centro da cidade durante o dia, além de manobras e estacionamento de ônibus 

de turismo no centro da cidade durante o dia. 

5) Que sejam corrigidas pinturas de faixas confusas e placas mal posicionadas. 

6) Que haja um melhor planejamento para estacionamento de motos. 

7) Fiscalização e autuação para estacionamento de motos em locais para veículos. 

8) Fiscalização e autuação para pessoas físicas e jurídicas que reservam espaços públicos 

para uso privativo. 

9) Reavaliar autorização da Prefeitura de espaços públicos para uso exclusivo de placas de 

veículos particulares. 

10) Que sejam ouvidas, ponderadas e analisadas as consequências para o comércio da 

proposta de alteração dos espaços de carga/descarga de mercadorias. 

11) Que lojistas e demais pessoas físicas, que usam espaço de estacionamento para 

exposição de produtos sejam orientados, fiscalizados e autuados caso descumpram as 

regras de trânsito. Exemplo deste fato bicicletaria na Av. Getúlio Vargas. 

12) Que a Rua Melo Viana no trecho entre a Rua Antônio Junqueira e Comendador Costa seja 

invertida a mão. Assim teremos o desembarque de alunos na calçada e ainda teremos a 

alternância das ruas que cortam a Av. Dom Pedro II entre subidas e descidas de forma 

mais lógica e funcional. 



        
 

Quero ressaltar que o comércio varejista a exemplo do que acontece no país é o maior 

empregador e fomentador de renda para nossa cidade. Devemos sempre incrementá-lo, trabalhar 

seu desenvolvimento tornando-o mais forte e atuante. 

Mesmo sabendo tudo que representamos e a força que possuímos, não queremos nenhum 

tratamento diferenciado, mas apenas, igualitário, respeitoso, diante de tudo que produzimos para 

o desenvolvimento de nossa cidade. 

O Sindicomércio de São Lourenço, através dos serviços do SESC e SENAC tem trazido eventos 

de grande monta e qualidade para fomentar as atividades comerciais e turísticas de nossa cidade 

e assim cumprir nossa missão de representar e defender interesses dos empresários do 

comércio. Além disso, tem dado todo suporte técnico para que as relações trabalhistas ocorriam 

de forma justa e harmoniosa entre empregados e empregadores. Cuidamos para que 

interferências externas não prejudiquem o processo de comercialização. 

E esta proposta de alteração do trânsito de São Lourenço sem dar oportunidade dos 

representantes do comércio se posicionarem e até mesmo de colaborar com o processo, não é 

justa e não nos atende. 

Lembrando ainda, a máxima do serviço público, representada pela sigla “LIMPE”. Se não há 

publicidade, imparcialidade, moralidade, legalidade, não podemos esperar eficiência. 

Em nome dos representados deste Sindicato, deixamos claro que nosso posicionamento não tem 

nenhum cunho político-partidário e que visa única e exclusivamente os interesses do comércio. 

Deixamos claro também que não somos contrários as mudanças e sim à forma que elas estão 

sendo apresentadas. Não julgamos adequado o período próximo às festividades de final de ano, 

alta temporada e período de chuvas. 

Sem mais. 

Att, 

 

Valéria Clara de Oliveira Carmo 

Presidente do Sindicomércio/Slço 

 

 

 

 

 


