EMENTA:

EXTERNA

CONGRATULAÇÕES

AO

121º

ANIVERSÁRIO DO MERCADÃO CENTRAL DE
RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
O Mercado Municipal de Ribeirão Preto, “Mercadão” completa 121 anos. Um
local que é palco de grandes histórias, muito trabalho, e grandes encontros! Portanto temos muito o
que comemorar e aplaudir todos àqueles que fazem jus à tradição desse importante ponto comercial
e turístico.
Resistente às novidades contemporâneas e crises econômicas, um local de fácil
acesso à nossa população, onde muitas famílias tiram o sustento, onde se encontra raridades e bons
produtos, o Mercadão é patrimônio de Ribeirão Preto e como tal reúne parte da história de nossa
cidade e possui uma relação afetiva com os que lá trabalham, compram as mercadorias ou
simplesmente vão lá só para passear.
Acreditamos assim, que atribuir homenagens e fomentar a tradição de nosso
“Mercadão” passa a ser neste momento, simplesmente o nosso dever, e que é salutar o registro por
esta Egrégia Casa de Leis ressaltar a importância desta data para a perenidade deste significativo
patrimônio histórico de nossa cidade.
.Por tais razões, REQUEREMOS, na forma regimental, depois de ouvido o douto
Plenário desta Egrégia Casa de Leis, que conste na ata dos trabalhos legislativos os votos de
congratulações à Associação dos Comerciantes do Mercado Central de Ribeirão Preto. Oficiese o seu Presidente, Sr. Ademir Lima de Souza, no endereço: Rua São Sebastião, 30, Centro,
Ribeirão Preto/SP - CEP 14015-040.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2021
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