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São Paulo, 25 de setembro de 2017. 

Ofício nº 104/2017 - 26º GV 

 

Senhor Prefeito, 

 

Com muito pesar tomamos conhecimento do fatídico incêndio que atingiu as instalações 

do mercado municipal de Santo Amaro - Profª Adozinda Kuhlmann. 

Insta salientar que o galpão onde está instalado referido mercado foi construído em 

1958 e desde então tem servido à população da região como importante ponto de compras 

varejista, em especial, para abastecimento de mantimentos, além de ponto de encontro 

comunitário, inclusive com importância histórica e cultural. 

Atualmente 26 permissionários desenvolvem suas atividades no local, sendo que em 

referido incêndio mais de 40% (quarenta por cento) de suas instalações foram consumidas pelas 

chamas. 

Ante a importância que a área afetada possui para a cidade de São Paulo, bem como, 

a necessidade da manutenção dos relevantes serviços prestados pelo mercado municipal Profª 

Adozinda Kuhlmann, solicitamos sejam empreendidos todos os esforços para a urgente 

reabertura do local e pronto auxílio aos empreendedores locais que foram vítimas do incêndio.  

 

Atenciosamente, 

 
Gilberto Natalini 

Médico e Vereador - (PV/SP) 

 

Exmo. Senhor  

João Doria 

Prefeito do Município de São Paulo 

Viaduto do Chá, 15 – Centro, São Paulo - SP, 01020-900 

 

C/c: Exma. Senhora 

         Aline Cardoso 

         Secretária Municipal de Trabalho e Empreendedorismo 

         Av. São João, 473 - República, São Paulo - SP, 01035-000 

 

IImo. Senhor 

Francisco Roberto Arantes Filho 

Prefeito Regional Santo Amaro 

Praça Floriano Peixoto, 54 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04751-030 
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