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REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL

Encaminho o presente Requerimento, na forma regimental, em regime de Urgência Especial, após
a manifestação do Colendo Plenário, para que seja encaminhado expediente desta Casa de Leis ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal ROSE MODESTO, solicitando que direcione parte de
suas Emendas Parlamentares à Corumbá, com o intuito de reestruturar/reativar o Mercado
Municipal da nossa Cidade, o que trará benefícios históricos para a nossa cultura, lazer e
desenvolvimento local e regional.

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento é de grande valia para o nosso município, pois, o Mercado Municipal é
onde se encontra a essência da cultura de cada cidade, seja através da venda de alimentos, do
artesanato, dos frutos regionais, dentre outras coias.
Sendo assim, é imensurável a importância da reinstalação do Mercado Municipal de Corumbá,
cidade onde claramente se percebe que há a cultura do comércio com os pequenos produtores,
como visto nas feiras livres, sempre movimentadas com inúmeras barracas e consumidores que
transitam praticamente durante todo tempo de funcionamento.
Logo, além de reacender a cultura histórica de nosso município, a reativação do Mercado
Municipal será de grande importância para que a economia local e regional volte a se impulsionar,
pois assim, os pequenos produtores, artesãos e demais comerciantes poderão dar início ao novo
ciclo de fortalecimento da nossa economia, auxiliando assim no crecimento da nossa cidade, do
nosso Estado e, consequentemente, do nosso país.

SALA DAS SESSÕES, 01 de junho de 2020
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