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Senhor Presidente;

Senhores Vereadores;

Com fundamentos nos dispositivos regimentais em vigor nesta Casa
de Leis, Art. 64. Inc. IV (RICM), requeiro a mesa Diretora, para que seja endereçada
correspondência indicatória ao Chefe do Executivo Municipal, com cópias para a Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente, "versando sobre a necessidade, imediata e
urgente, a abertura de uma Feria Livre Municipal no Bairro São José."

JUSTIFICATIVA:

Indieo a abertura de uma Feira Livre Munieipal no bairro São Jose,
devido a neeessidade existente naquele loeal, tanto de comereialização de produtos
alimentícios da espécie e quanto a facilidade daqueles moradores para eomprar tais
produtos, visando fomentar a comereialização dos produtos dos pequenos produtores
da eidade e da agrieultura família. É de conheeimento de todos que a Feira mais
próxima do Bairro São José é a Feira Livre Munieipal que esta loealizado no Bairro El
Dourado, na rua Oliveio Porta, tomando-se muito distante para que as pessoas possam
vir fazer suas eompras a pé ou até mesmo de carro. Com a abertura de uma feira no
Bairro São Jose, abrangerá o atendimento dos moradores, de toda a região que reside
após a BR 070.

Venho pedir que enquanto não houver possibilidade de eonstmir um
prédio próprio para abrir a feira, que estou indieando, que seja instalada em algum
prédio da Prefeitura Ia existente, para evitar gastos com aluguel e agilizar a abertura da
feira.

Portanto, solicitamos que medidas emergenciais quanto a abertura de uma Feria
Municipal no Bairro São José."

Certos de Vossa especial atenção, respeitosamente, meus sinceros
agradeeimentos.

das Sessões, em 18 de setembro de 2019.

Páíjlb Donin
Vereador-PSB
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