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REQUERIMENTO Nº 019/18  

 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador, vem sendo procurado por feirantes e munícipes que 

frequentam especificamente a Feira livre que é realizada na Rua João Olivério Antunes, no 

bairro Vossoroca; 

 

CONSIDERANDO que, há anos, a referida feira é realizada nas quartas-feiras, no período da 

manhã; e, já faz algum tempo que os feirantes se mostram desanimados com o local, onde fazem 

a venda de seus produtos de hortifrutis, visto que, aos poucos percebe-se uma diminuição na 

quantidade de bancas dos diversos produtos, e isso, vêm afastando os frequentadores e 

compradores, devido à falta de opção de produtos; e, para agravar ainda mais a comercialização 

das poucas opções de mercadoria, há nas proximidades, supermercado que faz promoção de 

hortifrutis, justamente, no dia da realização da feira, dificultando mais ainda, as vendas dos 

feirantes; 

 

CONSIDERANDO que, nossa preocupação é manter a empregabilidade e sustento desses 

feirantes; e, em conversa com eles, os mesmos, sugeriram a mudança da feira para outro ponto 

do bairro, mais precisamente para a Praça Nossa Senhora Aparecida (defronte à Igreja Católica), 

visto que, se trata de um local que se encontra ocioso; e, com certeza, a chegada dessa feira ao 

Ar Livre, atrairá novamente os feirantes que perderam seu interesse pela feira; 

 

CONSIDERANDO ainda que, o local onde os feirantes indicaram é sugestivo, pois novos 

empreendimentos estão surgindo e está em franco crescimento, além da existência de outros 

prédios e condomínio próximo à Praça. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração Municipal tem conhecimento de que a tradicional feira livre, que outrora 

ocupava toda a extensão da Rua João Olivério Antunes, no bairro Vossoroca (com barracas 

dos mais diversos produtos), hoje, conta com apenas algumas poucas barracas? 

 

b) A Administração Municipal poderia estudar a possibilidade de transferir a feira para a Praça 

Nossa Senhora Aparecida, visto que, já tem a ciência do Pároco da Igreja? 

 

c) Em caso positivo, qual o prazo necessário para a mudança da mesma? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 09 de fevereiro de 2018. 
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Vereador 


