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INDICAÇÃO Nº 018-17 

 

 Indico ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a 

construção de um MERCADO RURAL MUNICIPAL, na área de propriedade 

da Prefeitura Municipal, na Rodovia Anhanguera, ao lado do Posto Diné e 

em frente a Policia Rodoviária Estadual. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Tem como objetivo a construção do Mercado Rural 

Municipal para que nossos produtores rurais possam explorar o comércio, 

instalados na Rodovia Anhanguera, uma das maiores rodovias do país, que 

liga São Paulo ao Estado de Minas Gerais, onde passam milhares de 

veículos por dia. 

 Este mercado foi idealizado aos moldes do Mercado 

Central de São Paulo, que tem aproximadamente 80 anos, onde os 

comerciantes possuem alto poder aquisitivo e seus boxes valem milhares 

de reais, até milhões. 

 Aqui serão exclusivamente os produtores rurais que 

possuirão os boxes, para que possam comercializar os seus produtos, 

produzidos no sítio ou fazenda.  

  

Prot. Nº _______/______ 

 

Em _____/_____/_____ 

_____________________ 

Unanimidade       (   ) 

Aprovado            (   ) 

Rejeitado             (   ) 

 

Sessão de _____/_____/_____ 

 

Presidente 

Despachado 

Em _____/_____/_____ 

 

Presidente 
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 Desde um suco de frutas, como também os famosos 

doces de goiabada, ou outras frutas, especialidades dos nossos 

produtores, bem como linguiça, milho, artesanato e demais iguarias que 

sejam produzidas poderão ser comercializadas em nosso Mercado 

Municipal. 

 Cada produtor rural, sitiante ou fazendeiro, terá 

necessariamente um funcionário trabalhando, seja no Mercado, na 

Rodovia Anhanguera, ou na sua propriedade rural, na produção de seus 

produtos. 

 O mercado terá uma praça de alimentação, 

aproximadamente 30 boxes, banheiros, depósitos, play ground e demais 

instalações necessárias ao seu funcionamento, conforme projeto em 

anexo. 

 Estes boxes serão concedidos somente a 

proprietários rurais, com propriedade em nosso município, garantindo a 

exploração de seu comércio, agregando renda exclusivamente a 

santarritenses, e os empregados que nele trabalharem, necessariamente 

estarão comprovando moradia em nossa cidade a mais de 3 anos. 

 Temos 30 quilômetros de Rodovia Anhanguera em 

nosso município, que vai desde o Km 232 ao Km 262, após o pedágio, e 

precisamos ocupá-la com projetos interessantes e inteligentes, onde 

possam agregar valores aos nossos concidadãos, gerando emprego e 

renda para nossa população. 

 Que esse mercado gere oportunidades a 30 

microempresários na Anhanguera, que terão pelo menos 30 empregados 

diretos e estimo mais de 100 indiretos, produzindo, fornecendo, 

vendendo, prestando serviços aos nossos produtores. 

 Conforme compromisso de campanha, onde pude 

propor atividades que gerem renda e empregos à nossa população, esta é 

a primeira proposta que apresento, esperando ter a acolhida necessária 

por parte de meus colegas Vereadores e de Vossa Excelência, Sr. Prefeito 
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Municipal, para que tenhamos o ordenado desenvolvimento de nossa 

querida Santa Rita do Passa Quatro. 

 

SONHAR, PLANEJAR E CONSTRUIR JUNTOS! 

 

 Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2.017. 

 

 

Marcelo Simão 

Vereador 

 


