Ata da 19ª Sessão Ordinária de 12 de Junho de 2017.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.
Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e
Marcos Roberto Martins Arruda
Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira,
Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio
Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins
Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de Araújo
e Rogério Jean da Silva.
Vereadores Ausentes: Flávio Andrade de Brito e Rafael Marreiro de Godoy.
Início dos trabalhos às 18h13min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelo Vereador José Alexandre Pierroni Dias.
A Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 05 de Junho de 2017, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 21ª Sessão Extraordinária, realizada em 05 de Junho de 2017, foi lida e
aprovada por unanimidade;
O Primeiro secretário faz a leitura dos relatórios referentes ao 2º Bimestre e 1º
Quadrimestre do ano de 2017, do Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal.
O Primeiro secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta,
tratamento e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque, referentes ao
mês de abril/maio.
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei nº 044-E, de 29/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre o transporte clandestino que coloca em risco a integridade física e moral dos
usuários e prejudica o bom andamento do sistema municipal de transporte, revoga as
leis anteriores e dá outras providências.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Resolução nº 018-E, de 11/04/2017, de autoria do Vereador José Luiz da
Silva César, que “Insere parágrafo no art. 245, do Regimento Interno que dispõe sobre
os apartes”.
Projeto de Decreto Legislativo nº 006-E, de 05/06/2017, de autoria do Vereador
José Alexandre Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem ao
Senhor Francisco Roberto de Oliveira”.
Projeto de Decreto Legislativo nº 007-E, de 05/06/2017, de autoria do Vereador
Alfredo Fernandes Estrada, que “Dispõe sobre a concessão de Placa Homenagem ao
Senhor Pedro Augusto da Silva”.
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5. Projeto de Decreto Legislativo nº 008-E, de 05/06/2017, de autoria do Vereador
José Luiz da Silva César, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Sãoroquense ao Senhor Luciano do Espírito Santo”.
6. Projeto de Decreto Legislativo nº 009-E, de 05/06/2017, de autoria do Vereador
Rafael Tanzi de Araújo, que “Dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito Vasco
Barioni ao Senhor Germano Lambiazzi”.
7. Projeto de Decreto Legislativo nº 010-E, de 05/06/2017, de autoria do Vereador
Rogério Jean da Silva, que “Dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito Barão de
Piratininga ao Senhor Tenente Coronel Sérgio Kazuo Abe”.
Requerimentos:
8. Vereador Julio Antonio Mariano – nºs: 115/2017. Solicita informações sobre o
quadro de funcionários da Prefeitura Municipal.
9. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 116. Solicita
informações referentes a possíveis construções irregulares e construções particulares
possivelmente invadidas nas vielas públicas Municipais;
10. Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 117/2017. Solicita informações
referentes à Criação da Ouvidoria de Saúde na Rede Municipal de Saúde.
11. Vereadores José Alexandre Pierroni Dias e Rogério Jean da Silva – nºs:
118/2017. Solicita informações referente à recuperação da pavimentação asfáltica, e
captação de água pluviais da Rua Anésia de Moraes, Vila Moraes/Cambará.
12. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 119/2017. Solicita informações referentes ao
repasse de verbas do DADE – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
Estância, para o asfaltamento da Estrada do Caetê.
Indicações:
1. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 567. Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Cruzeiro; 626. Solicita vistoria da
Defesa Civil na represa localizada na fazenda Icaraí , bairro do Carmo foto anexa; 627.
Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada que dá acesso ao
bairro Sabiá, foto anexa; 628. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e
cascalhamento na Estrada Pilão D'água; 629. Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento nas ruas localizadas, no bairro Sabiá, foto anexa;
630. Solicita desassoreamento do rio que corta a Estrada do Caetê, próximo ao
pesqueiro para evitar alagamento, foto anexa; 631. Solicita providências para que o
transporte escolar seja feito na estrada Pilão D'água por meio de veículos menores até
se resolver, o problema de alargamento da referida estrada; 632. Solicita ao
Departamento do bem estar Social providências sobre o cadastramento das famílias
existentes as margem da estrada do Pilao D'água em possível parcelamento irregular;

3

Ata da 19ª Sessão Ordinária de 12 de Junho de 2017.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.

2.

3.

4.

5.

633. Solicita ao Departamento de Fiscalização providências em relação as construções
existentes as margem da estrada do Pilao D'água, foto anexa tratam se de
parcelamento irregular , e quais as providências que serão adotadas pela Prefeitura;
634/2017. Solicita a recolocação das placas de nomes das ruas na Vila do Carmo, foto
anexa.
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 612. Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento Estrada Sindôneo Pereira Leite, Distrito de Maylasky,
próximo ao Hotel Alpino; 613. Solicita limpeza em terreno da Prefeitura, localizado
defronte à quadra da Escola Paulo Ricardo. (o terreno fica entre as Ruas Rosas e Ida);
614. Solicita manutenção ou tomada providencias urgentes para a substituição do
parquinho na Praça do Largo dos Mendes; 615. Solicita com urgência,
motonivelamento na Rua Carmem Ribeiro Salvetti; 616. Solicita motonivelamento na
Estrada da Capela do Cepo. (Apesar da máquina ter passado pelo local, em razão das
chuvas, a situação agravou); 617. Solicita motonivelamento na Rua do Condomínio
Portal do Carmo, especificamente na Rua das Hortências; 636. Solicita
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Mário de Andrade; 637/2017. Solicita o
serviço de motonivelamento na Rua Argeu Lombardi, Bairro Guaçu.
Vereadores José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 619. Solicita a colocação de
lâmpadas no Ginásio de Esportes na Vila Nova São Roque, para que aconteça a final do
Campeonato de Futebol de Salão, pois 80% das mesmas encontran se apagadas; 620.
Solicita a realização de operação "tapa buracos" na Av. Jonh Kennedy, na rotatória em
frente ao Mercado Estância; 621. Solicita a realização de limpeza em terreno público
localizado na Rua das Rosas, Vila Santo Antonio, assim como um cadeado no portão, e
restauração no alambrado, pois o local está sendo utilizado como deposito de lixo; 622.
Solicita a realização da limpeza das calçadas da Rua Anésio de Moraes, Vila Moraes,
Cambará; 623. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento
na Rua Bernardino Pereira Leite, Cambará; 624. Solicita a recuperação das Ruas
Maestro Porfírio Tavares e José Vitório Cavalheiro, Antonio dos Santos Sobrinho e Aracy
Gomide,todas localizadas no Bairro Cambará; 625/2017. Solicita poda de árvores na
Rua Sebastiana Silva Pontes, Jardim Florida.
Vereador José Luiz da Silva César– nºs: 635. Solicita que todas as sessões de
licitação sejam transmitidas ao vivo online; 640/2017. Solicita, com urgência, a
realização de limpeza de fossa na escola EMEF Ruth Montebello Zavarize, assim como
em todas as escolas da Rede Municipal que não possuam rede de esgoto.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 638/2017. Solicita a realização da
limpeza de todos os bueiros nas Ruas Erlindo José Da Silva, Argeu Lombardi e Estrada
do Candor, localizadas no Bairro Guaçu.
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Moções:
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 085/2017. De Repúdio ao D.E.R e a Secretaria
Estadual de Logística e Transporte de São Paulo pelas péssimas condições que encontra
se a Rodovia Lívio Tagliassachi.
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 086. De Pesar pelo falecimento do estimado
Senhor Dirceu Moía; 090/2017. de Pesar pelo falecimento do Senhor Joaquim
Carvalho Pontes.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo – nºs: 087. De Pesar pelo falecimento do Senhor
Jair Augusto da Silva; 088/2017. De Pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Carlos da
Silva.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 089/2017. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Rubens Soares.
Matérias analisadas no expediente:
Moção de Pesar – nºs: 086 a 090/2017 - a Mesa Diretora as encaminhará.
Moção de Repúdio – nºs: 085/2017 - a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – nºs: 567, 612 a 638 e 640/2017 - a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Inicia seu pronunciamento falando do Distrito de
Maylasky. Faz a exposição de fotos no projetor para mostrar a lamentável situação
das ruas do bairro. Critica as péssimas condições da estrada e a falta de roçada dizendo que o contrato com a empresa de roçada já foi fechado há um mês e que a equipe não apareceu no Distrito de Maylasky. Fala da votação do subsídio para empresa de ônibus e ressalta não ser contra o mesmo mais sim o momento que a cidade
está passando, diz que não é o momento para tal repasse e que a cidade tem prioridades mais importantes. Relembra de um projeto do Vereador Etelvino sobre compra
de máquinas que já foi aprovado sugerindo em fazer a compra de máquinas este ano
e o subsídio ano que vem. Reforça não ser contra o projeto de repasse a concessionária mais neste momento se coloca contra.
Vereador Rogério Jean da Silva: Inicia seu discurso falando sobre o telhado da
quadra da escola EMEF Paulo Ricardo da Silveira Santos que finalmente foi concluída
a obra e que as crianças puderam participar da festa Junina e utilizando o espaço já
pronto. Relembra que a quadra ficou mais de um ano interditada porque a administração passada podia ter feito à reconstrução, mas orçou o serviço em 58 mil reais, valor
inviável naquela época, e a atual administração conseguiu executar a reforma pelo
valor de 14.400 reais. Informa que a quadra está à disposição novamente das crianças. Faz uma observação sobre o que o Vereador José Luiz disse na sessão passada,
com relação à carne estragada que verificou na escola EMEF Tetsu Chinone no Bairro
da Paisagem Colonial. Fala que nenhuma criança consumiu a carne. Diz que a Prefeitura notificou a empresa responsável e que a mesma fez a retirada não apenas na es-
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cola da Paisagem Colonial mais sim de toda a rede. Mostra as cópias dos comprovantes de todas as retiradas, a notificação da prefeitura e também a resposta da empresa
explicando que nos dias 2 e 7 que estava previsto a entrega deste tipo de alimento e
foi substituída por novos cardápios. Diz que ficou extremamente curioso pelo fato ter
ocorrido no dia 29 de maio e no mesmo dia o Vereador José Luiz ficou sabendo e
chegou a conclusão de que o informante é bom. Reforça a questão do DER pelo descuido quem tem tido com a cidade de São Roque. Afirma ser Vereador do município
de São Roque, diz não ter vaidade em ter que fazer documentos solicitando indicação
ou cobrando serviços para o município e diz não ter problema algum se outros vereadores vierem solicitar alguma obra no bairro onde mora, fala que o munícipe não está
preocupado com quem faz e sim que seja feito.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que não é questão de informante,
mas sim de 508 kg de carne podre. Fala que vem acompanhando há meses as reclamações que a qualidade da comida não estava boa. Informa que mora perto da escola
e que vai atrás por ser preocupado e não por curiosidade e foi quando se deparou com
a recolhida da carne, que não foi nenhum informante, que esteve presente e acompanhou de perto a empresa recolhendo. Diz que a carne já veio estragada pela condição
de transporte que não é adequada.
Vereador Rogério Jean da Silva: diz que as pessoas não tem condições de adivinhar
determinadas situações.
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Inicia concedendo aparte ao Vereador José
Luiz.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta a questão da carne estragada
oferecida aos alunos nas escolas, e sobre ter visto pessoalmente a sua retirada, em
específico na escola do Bairro Goianã, onde tem acesso direto por conta da proximidade com o local onde mora. Afirma não defender a empresa responsável por distribuir a merenda e só estar relatando o que presenciou.
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza a iniciativa do Vereador José Luiz
da Silva César em fiscalizar se a distribuição da merenda nas escolas já voltou à sua
normalidade. Cita o problema das crianças do Bairro do Saboó, que ficaram quase 30
dias sem transporte escolar, afirmando merecer esse fato a devida fiscalização. Afirma
dever atentar-se aos valores gastos com merenda na administração passada em comparação à previsão de gastos da atual, fazendo cobranças ao Executivo, por meio de
Requerimentos, para que haja economia, porém qualidade no alimento oferecido às
crianças nas escolas. Menciona a situação da Saúde no Município, a não presença de
médicos especialistas e também a demora pelo atendimento na Santa Casa. Questiona o motivo pelo qual está a Santa Casa sem vidros nos locais de internação. Manifesta-se contrário a oferecer subsídios a Empresa particular, tirando-se verbas de setores
como da Cultura, havendo setores essenciais com maior necessidade. Comenta o fato
de as crianças de Maylasky, terem que ir para a escola a pé e sozinhas. Diz não ser
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contrário à Administração atual, porém há a necessidade de cobranças pontuais quanto aos problemas citados. Cita que por vezes a falta de empatia ocorre, por na maioria
das vezes, Vereadores ou autoridades não necessitarem de tais serviços. Menciona
problemas de manutenção nas estradas do Bairro Guaçu, o que dificulta a passagem
nesse local.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei nº 043-E, de 23/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$1.120.000,00 (um milhão,
cento e vinte mil reais)”. O Projeto foi aprovado por (09) votos favoráveis dos
Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre
Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins
Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rogério Jean da Silva e 03 (três) votos
contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Marcos Augusto Issa Henriques e
Rafael Tanzi de Araújo em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
2. Requerimentos: 115 a 119/2017 - Foram aprovados por unanimidade em única
discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Etelvino Nogueira: Inicia seu discurso mencionando uma matéria que
ocupou a capa do Jornal O Democrata, sobre a Estação de tratamento de esgoto de
São Roque que será inaugurada em 90 dias. Menciona os esforços dos Vereadores
atuais e também de anteriores para que os esgotos do município fossem tratados, de
modo a obter melhor qualidade de vida, e evitar o mau cheiro nos leitos dos rios. Expõe sua satisfação por ser Vila do Carmo no Bairro do Carmo, um dos primeiros da
cidade a receber o tratamento de esgoto, principalmente por ser um bairro que ele representa de forma direta a seis mandatos consecutivos. Menciona que a estação de
tratamento do referido Bairro está em fase de teste e tratamento com cerca de 20 casas já ligadas à Estação. Cita ser importante fazer cobranças à Sabesp, porém ser
ainda mais importante os diálogos com a mesma, pois destes é que vêm os resultados.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Etelvino Nogueira pelo bom trabalho desempenhado. Cita que quando votada a proposta, seu voto foi favorável à vinda da Estação de Tratamento de esgoto à cidade.
Aparte Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Parabeniza o Vereador Etelvino pela conquista. Relembra não ter sido tarefa fácil trazer novamente a Estação de tratamento à cidade após 20 anos.
1. Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que dentro de 90 dias a Estação do Bairro
Guaçu, estará funcionando. Ressalta ter ainda desafios pela frente, para levar esses
mesmos benefícios a outros bairros, como o Bairro do Sabiá, por exemplo. Informa
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que a Comissão de Obras estará recebendo o superintendente da Sabesp para discutir e acompanhar as questões referentes às construções da ETE do Guaçu, numa reunião na Prefeitura e convida os presentes na sessão a comparecerem. Menciona a
importância de serem feitas cobranças com relação à manutenção das estradas.
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que há 20 anos, teve início o Projeto
da Estação de Tratamento de Esgoto na cidade e que dentro dos próximos dias a estação estará em operação. Diz que a Sabesp, empresa responsável pela Estação, está presente em quase todo o Estado de São Paulo e não está sendo investigada em
escândalos como outras. Comenta que na ocasião da votação para o Projeto que outorgou a Sabesp para a Estação de Tratamento de Esgoto, votou favoravelmente, porque acreditou ser a melhor opção para a cidade. Faz uma comparação com relação ao
subsídio que será votado pelos Vereadores para a empresa de transporte Viação São
Roque. Comenta que caso tivessem hoje uma outra empresa que pudesse operar o
transporte Público em São Roque, oferecendo serviços com excelência e sem que a
Administração Pública tivesse que pagar subsídio para isso, com certeza ele e os demais Vereadores sequer precisariam votar esse Projeto de subsídio, pois o mesmo
nem existiria. Expõe que esse Projeto de subsídio tira recursos de outros Departamentos que já estão em situação difícil, para tirar da situação precária o transporte público
no município de São Roque. Relata que esteve com o Vereador Cabo Jean no último
sábado (10/06/17) no bairro do Santo Antonio que na sexta-feira (09/06/17) teve finalizada a obra de reparo na quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Ricardo da Silveira Santos onde em Março/2017 ocorreu a queda de uma
árvore que ocasionou muitos danos. Diz que a obra inicialmente foi orçada em
R$58.000,00 e conseguiu uma redução para R$14.400,00. Comenta que há situações
em que a comunidade se une em prol de um bem maior como viu no sábado, várias
pessoas pintando a quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor
Paulo Ricardo da Silveira Santos por conta própria.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que concorda que a situação está
difícil mas que não é esse o momento de pagar um subsídio de R$160.000,00 por
mês, visto todos os outros problemas pelos quais a cidade vêm passando. Fala que já
se passaram seis meses de administração do Senhor Prefeito Cláudio Góes e que a
arrecadação do município vem aumentando mês a mês, e não dá mais para ficar esperando por soluções.
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Encerra dizendo que esse primeiro ano de
gestão do Senhor Prefeito Cláudio Góes é um ano para colocar “a casa em ordem”.
3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Inicia fazendo menção ao dia dos Namorados, parabenizando à todos e especialmente à sua esposa “sua eterna namorada”.
Faz agradecimento ao setor de obras que se empenha a cada dia para solucionar os
problemas da população. Relatou que hoje (12/06/17) houve um problema com um
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cano que estourou na rua 3 de maio, próximo à Látex, que prontamente foi reparado
pelo setor de obras. Faz leitura do texto – “Descobri o lugar da cabeça de burro enterrada. Dizem as superstições que, quando alguma coisa tende a ir mal, seguir mal, continuar pior, talvez seja por um simples motivo: uma cabeça de burro pode estar enterrada em algum lugar bem escondido, só visível para os que acreditam no tal esconderijo e que perseguem a sua existência secreta no intuito de comprovar suas crenças.
Há quem diga que aqui na cidade tem uma cabeça de burro enterrada, que nos condenou para sempre a ser um pedaço de nada. Onde estaria a ossada da caveira deste
animal em São Roque? Poderia estar enterrada no gramado da Capela do Santo Antônio desde a época dos Bandeirantes, quando estes escravizaram muita gente? Poderia estar no Quilombo do Carmo ou Colégio do Ribeirão, lá no Ibaté? Ou embaixo de
uma pedra no alto do Saboó? Quem sabe faremos uma campanha popular, dessas
que nos unem pela mesma causa para procurar por todos os cantos e frestas este enfeitiçado crânio. Embaixo das camas da Santa Casa, dentro do Chafariz da Praça da
República, atrás do altar da Igreja de São Benedito. Quem sabe abaixo da chaminé da
Brasital, seria um local que ninguém procuraria, não é? Mas o problema todo não é a
tal cabeça de burro enterrada mas, sim, todas aquelas que não estão e andam por aí
orgulhosas de si, cheias de pessimismo e achando que isso lhes faz melhores do que
a tal enterrada, desejando e agindo para que sejamos um pedaço de nada… Sabe
onde está a famigerada cabeça de burro enterrada? Num lugar imprevisível – dentro
de mim e de você, cada vez que o otimismo e a positividade são substituídos pelo pessimismo e pela negatividade. Então, não adianta procurar a tal cabeça por aí…”
4. Vereador José Luiz da Silva César: Inicia seu discurso, enfatizando a colocação do
Vereador Etelvino em relação às melhorias que estão sendo feitas na área do saneamento. Expõe que achou muito importante a batalha do Vereador porque o bairro do
Carmo é o primeiro bairro que tem tratamento de água e esgoto e isso levou 20 anos
para acontecer. Diz que espera não levar o mesmo tempo para resolver o problema do
esgoto a céu aberto nas casinhas do Goianã, que já vem falando há 5 meses. Alega
que o há mal cheiro no local e que solicitou apenas a colocação de 2 banheiros químicos para que o esgoto não fique jogado a céu aberto e as pessoas possam trafegar
pelo local. Fala que essa será a última vez que falará sobre o assunto. Pede ao Vereador Etelvino que auxilie nessa questão, uma vez que ele é o líder do Prefeito, com a
experiência que ele tem, sem dúvida não sairá do plenário com esse problema. Comenta que as escolas da periferia não têm tratamento de esgoto e estão com as fossas cheias, principalmente em razão das chuvas e que fezes estão subindo. Diz que
fez uma indicação ao Senhor Prefeito para que providenciem a limpeza das fossas das
escolas. Fala que não ficará surpreso se chegar à Câmara dos Vereadores de São
Roque, projeto para estender o horário de cobrança de Zona Azul das 16hr para as
18hr. Comenta que antecipadamente se põe contra, pois está prevendo uma situação
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que pode vir a ocorrer. Fala sobre a obra emergencial da Marginal (Av. Antonino dias
Bastos) que não está operando em caráter emergencial, uma vez que para em sábados, domingos, feriados. Menciona que uma obra em caráter emergencial não pode
parar dessa maneira. Alega que a festa de Agosto já está próxima e a obra muito provavelmente não estará concluída. Finaliza dizendo que é preciso fazer uma programação quanto à poda de árvores da cidade que há muito tempo não acontece e as árvores estão atrapalhando a fiação de energia elétrica.
Encerram-se os trabalhos às 21h41min.
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