
PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas cs moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL 1)A LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma soiicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando tocfo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerãvei parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela Instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n0 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PjJii

'r),

mi

^ V

Ki

LrnA f)<a vSíLV^

A

/y/nu JDC7

1

a¥o
UL-

^gXíXo\

vOi\Qjavcx

RGouCPF

gr0 r ,

£Á>2llè _A.__
jl fl ’06?'. Gt < V~Vv-j tO-cx 0

lyCry^A^ 'tj"

38}
<:<6cfípai j

3yãL3JiLã-^-í-
yj-âMáis^
w, m-yy-s

-yâí-y-
li

;;Snj9-96Sao
SA.. .G f /t ~K
iyç(/S 671-6

7^//3
39'20i fín s 1^
y 9-fXéj> p irfe

\ò‘m /
°l S^>(iõAf 



PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fa2er grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela Instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
_ casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais popuiosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infra estrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Eese pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa iotérica.

Esse pedido § para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes pue hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual o sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a Instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães o bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a Instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assmado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotéríca aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infra estrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotéríca.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotéríca no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes desiocamentos e enfrentar 
iongas fiias para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fa2er grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/Ò001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fa^er grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROIPA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
/t>/7

:-vr. .-.TíJiyih ía/iYuW

g>

—ãj
O 

^ ^ry^k/yjpi^J vk) Vki f r\ l^j

or ...

ÍM.AKjAé> ((o Aw ft-fv r,2>
f <

— 5vvv3>_AgA <^v-SSJ<a—

^ /r^/}

ÇivtKx.

'^OA/pO ri 
) L>

\\yA^rrljuJ'tü^

RGouCPF

-3g e/yo

BO\XÍ‘&U6-^
0>:iE f)^n/-,51n^

,i'i 5

'cs-t ~r>A

Í7.

13 -a__
/SââiyLLLm^

Xci ínH
9.iÇj (o

éoO-(!>o:̂ -3



PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, preoisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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0 PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fa2er grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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yj 0x3-0^ cbo a^oLo

T\\t

mE
/a-

rÃk-

^ r (c ^ 

-O^

'4^0nt?: .7?7. .

oon-h^l^.2Ki9S

3~s yç/ - 9

Jq Cl %o
Jt/ --55 3^ é>

/ a

^ XI- I 4 6 7..

^3Z5>rí;3B-l^l
:S n Q . [ a) i ^ a^ÔL
5í5( 4^10" 'O

cír Sc^'c) xl (q J 1



PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da

Nome^ompleto GqÀf/.C/
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

D tajfeita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

RG ou CPFNome completo________________________
^m¥<í]í1)0 ^Cjniz'í\A ê

/l>A^ífC>vM a Am, 1) qS f /-ctO^ f\A

a.
S/

JlsL

J/cy l/y /. ^^ a U

Crp-?..(Y

Aha^c^O

AUfZa /__ '-/—ÚRféQ

5>iLíL^O^S>S-~%
Q6

? ^ y G-) >sl/ -5
f/} -

d -Ql'0

V!'S> O^à. -X
->v

88 S> ■
7 %o Líjè ^ g

3 3. Wo 2



PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completocompieio 
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DÃLOTÉIÍICA NOlCAMPÒDOSJ\LEMÃES-

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito priva^, criada pelo Deci^to-L^i 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001^4, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto seTurrTdos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutu/a pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativás quanto a solicitação de 

/ uma cassUot^cicar / |

longas filas para 
individual €

J / / // '
Esse pedido é para atender a todas os/noradores, transeuntes e visitantes que hoje, prefcisam ía^r grandes deslocamentos e enfrentar

pagar suas contas,/receber benefícios entre outros serviços oferecipos pela^stituição. Esta não é uma solicitação 
sim uma necessixáade de uma considerável parcela da populaçãojao Caip<ío dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINMiCTS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bair
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algymas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotéripa.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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'V\A ' 7Ã 7Ã ' 0/ 7Ã r
OJyjJKt Ix/rníA uuA

A 0<h(CÃJ\
óL rL&~>

Ç\ySuy\

'd^ÁAjyy

RG ou CPF

(OO 0/v\^\í'X/IJ'-

r\f\SLkkl^

ri.

-n

AL yt-lh

!?> rO&TT,’̂ . /

t: rPirnj.Q

M
Cj^PíLí. Wí^V r/TAA

F. r-L

ci'\ LXC %-z-z- \

Vc»3-m-A
d9 ^<A/<ry ^/Z-S

19-. :^Sl 9 £L

9 «t ^iL91

57. 905..X



PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da

Nome completo

casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constitufda 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constitufda 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam faser grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, preoisam fa2er grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo RG ou CPF
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber.te6nefIcios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solioitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constitufda 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada peio Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o'n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTERICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PRO DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infra estrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços ofereoidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

, Nome compl^^o RG ou CPF

Án
o<?<:r0 35~/Pj?-'0

hcúA H- í?6'lnr\c- ò°iGê>l6Jcl
lí ^ R / -
íi 17 8'-rr^— íi.

L( C

Q
■fo^yT^^ClPPA

A,/TnrU''{À‘(jyVvi^JA iÍ[ILa T OvÍIâ

f
\ yúcír/hl4:z n

—fYy]cKR^M^
- iL ^it e—rs-jy

M o5°i 3.'òVQ
... l ÀÁV} 0‘'^ ^nkr9.n/yc7n f

C.X/>-rxA--^CU yi5} hj-s
^ \/7 --------- 3^ 0 3(5V 0^3 'jé-

.çy. A /j

/Ó/íyf ÍG'
—c V (cé>(^ \\J(L -£y •au, Ol-L uSá ' C?

^ <:>/l 'ÍH S.~U. HlS -f>



PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da Instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES
Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 

viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
casa lotérica no bairro.

Nome completo
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PETIÇÃO EM PROL DA LOTÉRICA NO CAMPO DOS ALEMÃES

Nós, moradores e comerciantes do bairro Campo dos Alemães em São José dos Campos SP, e bairros vizinhos, 
viemos por meio desse abaixo assinado requerer da instituição financeira, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, constituída 
sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, CNPJ sob o n° 

00.360.305/0001-04, a instalação de uma lotérica aqui no bairro, visto ser um dos bairros mais populosos da cidade, 
ter infraestrutura pronta pro recebimento de uma unidade e algumas respostas negativas quanto a solicitação de

uma casa lotérica.

Esse pedido é para atender a todas os moradores, transeuntes e visitantes que hoje, precisam fazer grandes deslocamentos e enfrentar 
longas filas para pagar suas contas, receber benefícios entre outros serviços oferecidos pela instituição. Esta não é uma solicitação 

individual e sim uma necessidade de uma considerável parcela da população do Campo dos Alemães e bairros adjacentes.

Desta feita, considerando todo o exposto acima, nós ABAIXO ASSINADOS, rogamos a instalação de uma unidade da
vl/OUSP IjJjÕvi

Nome completo
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