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INDICAÇÃO Nº 021/2020 

 

Exmo. Senhor Presidente 

Senhores (as) Vereadores (as).  

 

MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO, vereadora com assento nesta Casa de 

Leis, vem mui respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno desta casa 

Legislativa indicar ao Exmo. Prefeito de São José do Divino, Sr. Francisco de Assis Carvalho 

Cerqueira o estudo para viabilização da construção de um Mercado Público municipal na sede do 

município de São José do Divino. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nobres vereadores dessa Casa de Leis, apresento à presença de vossas excelências, 

Indicação ao prefeito Assis Carvalho para construção de um Mercado Público municipal na sede do 

município de São José do Divino. Não há dúvida de que os mercados representam importantes 

locais de convivência e sociabilidade, possibilitando ricas trocas culturais e proporcionando 

relações de produção, compra e venda de produtos.  

Conforme conhecimento de vossas excelências a cidade de São José do Divino, não 

conta com um mercado administrado pelo Poder Público municipal. O Centro de abastecimento, 

popularmente conhecido como Mercado é de propriedade da Associação Comunitária de São José 

do Divino (ASCODIN).  

Reconhecemos a contribuição tanto cultural quanto econômica do Centro de 

abastecimento de São José do Divino ao longo de nossa história. Contudo, a nosso ver, no cenário 

em que se encontra, com a parte interna fechada e com funcionamento apenas dos pontos externos, 

tem deixado a desejar no fomento ao desenvolvimento das atividades comerciais. 

O mercado público municipal a que propomos na presente indicação objetiva 

oportunizar um local adequado para a venda de frutas, verduras, peixes, carnes, etc; além de outras 

atividades econômicas, voltadas ao fortalecimento e desenvolvimento da economia local.  

Dessa forma, confiante no espirito público de nosso Prefeito, encaminhamos a 

presente Indicação, que sem dúvida muito contribuirá para a geração de emprego e renda em nosso 

Município. 

PLENÁRIO PREFEITO CHICO SAMPAIO, 

 

São José do Divino – PI, em 15 de junho de 2020. 

 

 

Maria do Socorro de Carvalho 

Vereadora - PSB 

 


