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ºf?“ Câmara Municipal de Ribeirão Preto

REQUERIMENTONº 6760/2021

EMENTA: EXTERNA CONGRATULAÇÓES AD iziª
ANIVERSÁRIO DO MERCADÃO CENTRAL DE

RIBEIRÃO PRETO, CDNFSRME ESFEClFiCA E

DA OUTRAS PROVIDÉNC AS

Apresentamos a consideração da Casa o seguime:

o Mercado Municipal de Ribeirão Preto. “Mercadão“ complet; izi anos Um
iocai que é palco de grandes hislóriaã, muito trabalho, e grandes encontrzsi Panama temos muiio o
que comemorar e apiaudir todos aqueles que fazem jus a tradição desse portante ponto oomereiai
e turistico.

Resistente as novidades oontemporãneas e crises econômicas, um locai de feed
acesso a nossa população, onde muitas iamr'iias tiram o suszenio, onde se encontra raridade: e nuns
produtos. o Mercadão e patrimonio de Ribeirão Preto e como iai reune earie da msiona de nossa
erdade e possui uma reiaçao aieirva com os que ia iraoaitram, compram as mercadorias ou
srmpiesmente vão ia se para passear

Acreoiiamos assim, que ainamr homenagens e iomen r a lrudição de nosso
“Mercadão" passa a ser neste memenio, srmpiesmenie o nosso dever, e ;ee e saltitar o regstro por
esta Egrégia Casa de Leis ressaiiar a imponancia desta dela para a pe'enldade oeste significativo
patrimônio histórico de nossa cidade

Foi lais razoes, REQUEREMOS. na iorma regimenla! nepois de ouvido o douto
Plenário desia Egrégia Casa de Leis, que conste na ata dos traoainoc iegisiatrros os votos de
congralulações a Associação dos Comerciantes do Mercado Central de Ribeirão Preto, onee.
se o seu Presidente, Sr. Ademir Lima de Souza. no endereço: Rea São Sebastião, ao, Centro.
Ribeirão Preto/SP , CEP 140154340

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2021

ALESSANDRO MARACA
Vereador
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