
      

 

 

 

 

 
 

INDICAÇÃO  

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores 

Vereador Ângelo Boscari Junior 

 

O Vereador Carlos Roberto Forlin, MDB, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal que seja providenciado a correta sinalização de trânsito, no estacionamento oblíquo 

da rua Bento Gonçalves, junto ao Hospital Fátima, para que a placa de sinalização de 

“Deficiente” esteja de acordo com a pintora do solo, ou que a pintura do solo escrito “Idoso” 

esteja de acordo com a placa de sinalização, conforme imagem anexa.  

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Através desta indicação, solicito ao prefeito Municipal Sr. Prefeito Municipal 

que seja providenciado a correta sinalização de trânsito, no estacionamento oblíquo da rua 

Bento Gonçalves, junto ao Hospital Fátima, para que a placa de sinalização de “Deficiente” 

esteja de acordo com a pintora do solo, ou que a pintura do solo escrito “Idoso” esteja de 

acordo com a placa de sinalização para não causar conflito dos motoristas neste local 

A Placa Reservado para Deficientes e Idosos é destinada a informar que 

determinada vaga do estacionamento é destinada somente ao uso de pessoas portadoras de 

deficiência e idosos. 

Essas vagas servem para que os condutores em geral possam respeitar essas 

vagas que, muito mais do que uma cordialidade, são um direito aos idosos e aos deficientes 

que necessitam estacionar o seu veículo o mais próximo possível dos locais que desejam 

desembarcar. 

A placa disponível contém o símbolo internacional de acessibilidade, 

representada por uma pessoa em uma cadeira de rodas.  

Já o estacionamento especial para idosos, esta descrito no solo e é necessária 

uma Autorização Especial para o estacionamento de veículos conduzidos por idosos ou que os 

transportem, em vagas especiais devidamente sinalizadas para este fim. Destina-se a pessoas 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, condutoras ou passageiras de veículos 

automotores. 

Como acreditamos ser muito importante oferecer a todos uma sinalização 

adequada, solicitamos a devida atenção a esta indicação.  

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 1 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Carlos Roberto Forlin 

Líder de Bancada MDB 



      

 

 

 

 

 
 

 


