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Aos doze (12) dias do mês de julho de 2021, o Presidente deu início a Sessão 

Ordinária, em seguida o 1° Secretário fez a chamada constatando as faltas 

justificadas dos vereadores Carlos Alberto Correia Basílio, Givanildo Vicente de 

Melo, Manoel da Silva, Marcos Correia Leite e Ricardo Leão Praxedes, presentes os 

demais Edis, havendo quórum suficiente o Presidente deu início à sessão ordinária. 

Após a leitura da ata anterior a mesma foi aprovada pelos presentes: Projeto de Lei 

nº. 007/2021 oriundo do Poder Legislativo que Dispõe sobre Controle de Zoonoses, 

Controle das Populações de Animais e do Bem-Estar Animal do Município de União 

dos Palmares/AL. Após lido o citado projeto foi enviado as comissões competentes 

para analise: Requerimento nº. 001/2021 de autoria do Vereador Paulo Alves 

Cavalcanti Neto, requer do Secretário de Meio Ambiente o senhor Claudionor 

Oliveira, a fiscalização quanto a derrubada de arvores e quais providencias estão 

sendo tomadas quanto a ocupação da referida área verde. O autor da matéria informa 

a todos que na área citada o requerimento existe um movimento de sem teto que 

perdura há alguns anos, onde é bem visível cerca de 20 ou 22 barracas que realmente 

são das pessoas sem teto, deixando claro que esta casa jamais será contra a doação 

de terrenos para moradia, porem esse movimento vem se ampliando, daí vem a 

preocupação dessas ações, não estou discutindo a questão dos terrenos hoje, a 

minha preocupação no momento trata-se da área verde a qual já temos alguns 

projetos para essa área, acompanho esse assunto há anos pois sou frequentador de 

uma academia que fica defronte a referida área. Recentemente fui informado que hoje 

a marcação através de piquetes está em cerca de 70 áreas marcadas, com 

fiscalizador estou preocupado. O Vereador José Leonardo apoia o requerimento do 

Nobre Par Neto Cavalcanti. O Vereador Givanildo Gomes informa a todos que existia 

uma compromisso junto ao Gestor de desocupar 5 hectares para abrigar esse 

pessoal que estava sem teto, sabemos que não se pode existir construção sem alvará 

emitido pelo município. Quero deixar claro meu apoio ao requerimento do Nobre Par 

Neto Cavalcanti. O vereador Neto Cavalcanti sugere ao Nobre Par Givanildo Gomes 

que juntos criem um comissão para tratar do assunto junto ao Gestor Municipal. O 

Presidente parabeniza a todos que se pronunciaram sobre o assunto e informa que 

esta casa legislativa apoia a ação do Nobre Par Neto Cavalcanti. Após discussão o 

citado requerimento foi aprovado pelos presentes: O Presidente solicita anuência de 

dos presentes para que um representante dos feirantes possa se pronunciar acerca 

de alguns acontecimentos. Após anuência de todos esta facultada a palavra ao 

senhor Antônio. Quero agradecer a todos os Nobres Pares pela oportunidade nos 

dada esta noite. O principal assunto trata-se da retirada da feira que sempre foi 
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realizada nas segundas feiras, inicialmente tínhamos um decreto estadual, porém 

fomos informados que essa decisão será permanente, grande maioria trabalham com 

alimentos perecíveis, onde o material estragam com facilidade, temos tendo 

prejuízos enormes, conversamos com o fiscal segundo ele nossa cidade é umas das 

únicas que tem feiras todos os dias, ninguém lembra que as oportunidades de 

emprego não existem mais em nossa cidade. Hoje quero pedir aos Nobres Pares que 

tenham misericórdia porque nós todos somos pais de famílias em busca do seu 

sustento, nos ajudem e intercedam junto ao Gestor, União dos Palmares é exemplo 

da vacinação graças a deus os números de interno nos hospitais estão reduzindo, 

não entendemos o porquê da retirada da feira, nos ajudem vereadores. Os 

Vereadores Jailson Vicente, Edmilton Rodrigues, Manoel Messias, Emanuel Gomes 

Balbino, Paulo Alves Cavalcanti Neto e Givanildo Gomes da Silva expressaram 

palavras de total apoio aos feirantes deixando claro que todos podem contar com 

essa casa legislativa, vamos sim levar a situação ao Gestor e, acreditamos que juntos 

iremos encontrar uma solução para essa questão. O Vereador Neto Cavalcanti sugere 

que os autores das ideias de retirar a feira coloquem carros a disposição dos 

feirantes e trabalhadores rurais que necessitam de transporte para transportar suas 

mercadorias e não disponibilizam de recurso financeiro para pagar os fretes, tenham 

ideias que beneficiem o povo, ajudem a todos ganhar seu pão de cada dia, nosso 

município não tem empregos para todos infelizmente é nossa realidade no momento. 

O Presidente agradece aos pronunciamento de todos e quero deixar claro a todos 

que me sinto feliz em poder proporcionar a todos momentos assim, estamos aqui 

para abraçar todas as causas essa casa é de todos vocês. Peço aos Nobres Pares 

que amanhã mesmo possamos juntos procurar o Prefeito para tentarmos chegar em 

uma solução para este problema, todos precisam trabalhar. Quero nesta noite 

parabenizar o senhor Jornalista Nicanor Filho pela passagem do seu aniversário que 

o senhor te abençoe e te guarde, és um guerreiro venceu o COVID-19 que seu 

aniversário se repita por muitos anos lhe parabenizo em nome de todos desta casa.   

Não havendo mais orador nessa nesta noite o Presidente agradeceu a todos os 

presentes e encerrou a presente sessão marcando outra para o dia e horário 

regimental eu _________________________, lavrei a presente ata que após lida foi 

assinada pelo Presidente e Segundo secretário. 

 

 

 

___________________________ 

 Sandro Jorge da Silva 

Presidente 

 

 

____________________________ 

Emanuel Gomes Balbino 

2° Secretario 


