
GABINETE DA VEREADORA SAMARA DA VISÃO

REQUERIMENTO N° 220 /2021

A Vereadora Samara da Visão que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após
cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, conforme disposto na Lei
Orgânica Municipal seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel de Souza
Coelho, que interceda junto a Secretaria competente, o seguinte pedido de informações,
porque o Senhor José Edimir Sinesio, mais conhecido na região como o Papa comerciante
informal autônomo, trabalha vendendo imagens de santos de borracha, o mesmo utiliza o
espaço da rua Souza filho, porém não são todos os dias (2 ou 3 dias), e o mesmo foi
“proibido” de vender pelos fiscais da prefeitura municipal.

JUSTIFICATIVA

Ele vende seus santos na Rua Souza Filho, e o mesmo colocava algumas imagens sobre o
capô do veículo que seria como um tipo de mostruário. Ele sempre vendeu as imagens, ocorre
que a partir de novembro ele passou a utilizar mais a rua Souza filho como ponto de apoio.
Em anos anteriores ele utilizava o mesmo espaço, vendia cadernos, brinquedos, mercadorias
variáveis. Todos esses fatos ora mencionados ocorreram de novembro até o dia 25 de
fevereiro deste ano. Vale lembrar que o mesmo tem nota fiscal de todos os produtos.

Quando o mesmo estaciona o carro ele cumpre com o seu papel de cidadão que é pagar o
estacionamento. O mesmo não coloca nada em cima da calçada, não atrapalha a passagem de
pedestres, não atrapalha fluxo de veículos.

No dia 25 de fevereiro deste ano de 2021, a viatura da guarda municipal parou em frente
aonde o senhor José Edimir Sinesio estava vendendo os seus objetos, pedindo para que o
mesmo retirasse os objetos e fosse até o prédio da ordem pública, para resolver sobre o fato
de vender os objetos na rua.

Ocorre que no mesmo dia, o mesmo foi até o prédio da ordem pública, porém ninguém o
atendeu. Retornou no dia 26 de fevereiro de 2021, e obteve a resposta de que o senhor Assis
que é a segunda pessoa que responde pela secretaria da ordem pública, não estava, que não
iria receber.

Porém depois de algumas tentativas foi recebido pelo senhor Assis, porém além de mal
recebido ele simplesmente teve a resposta de que não teria autorização para fazer a venda dos
seus objetos.
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Posteriormente a negativa do senhor Assis, o mesmo foi procurar o senhor Dacílio, que o
recebeu e o orientou a falar com o Secretário Emício dos Santos Neto Júnior.

Ocorre que o Secretário Emício, encontrava-se em reunião e pediu ao seu subordinado
Henrique que recebesse ele.

Desta maneira, Henrique orientou ao mesmo ir até a Ordem Pública para que ele tentasse
resolver utilizando o nome do Secretário Emício dos Santos Neto Júnior.

O mesmo se recusou a falar em nome do secretário, visto que não era verdadeira que estava
indo em nome dele.

Tendo em vista que ele voltou até a ordem pública e obteve a resposta que não iria ter
autorização de jeito maneira.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2021.

Samara da Visão
Vereadora - PSD

cas
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