
para empreendimentos.

A pauta aprovada na última ses-
são de 2014 é considerada mui-
to polêmica pelos vereadores, e 
também é razão para a anulação 
da sessão extraordinária. O pro-
jeto de Lei recebeu 15 emen-
das, sendo 13 delas aprovadas, 
e teve o parecer contrário da 
Procuradoria e de alguns verea-
dores, que indicaram a falta de 
servidores qualificados para o 
procedimento e o aumento dos 
gastos públicos, uma vez que o 
serviço deverá ser terceirizado.

Com base no Regimento Interno 
da Casa de Leis, que prevê a co-
municação por escrito e com an-
tecedência mínima de 24 horas 
para a convocação dos vereado-
res para as sessões extraordiná-
rias, os parlamentares Expedito 
Vieira de Andrade Filho, Jonildo 
de Castro Muzi e Rogério Cézar 
solicitaram à Mesa Diretora da 
Câmara a anulação da reunião do 
dia 30 de dezembro de 2014. Na 
ocasião, foi realizada uma extraor-
dinária que colocou em votação o 
projeto de Lei para municipalizar 
a emissão de licença ambiental 
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Vereadores solicitam anulação 
de sessão extraordinária
Parlamentares justificam que convocação não foi realizada conforme orienta o Regimento Interno: comunicação por escrito e com antecedência mínima de 24 horas

Posse Vereador Júlio Maria de Oliveira 
assume cadeira no plenário. Pág. 2

Tribuna Popular Controlador-Geral do 
município responde questões polêmicas. Pág. 3

Seca Vereadores apresentam sugestões 
para amenizar o problema. Pág. 6

“Eu já passei por uma anulação 
de sessão quando fui Presiden-
te desta Casa em outro manda-
to, e sei que estamos abertos 
a erros. Mas nós, vereadores, 
tínhamos feito um acordo de 
não votarmos o projeto na-
quele momento, o que não foi 
cumprido. E, pelo contrário, 
alguns vereadores assinaram a 
convocação de última hora para 
o dia 30. Assim, eu gostaria que 
a Mesa avaliasse essa situação. 
Se for preciso, eu vou protoco-
lar uma denúncia no Tribunal 
de Contas porque precisamos 

resguardar as prioridades do 
município”, analisou o vereador 
Jonildo, que lembrou que, caso 
a convocação tivesse seguido o 
protocolo, o resultado da vota-
ção poderia ter sido diferente.

PolêmiCa
Ainda de acordo com os parla-
mentares contrários à aprova-
ção do projeto, a emissão de 
licenças ambientais por parte 
da gestão municipal (o que an-
tes era feito pelo Governo do 
Estado) vai gerar R$ 180 mil 
de gastos para o município por 

Estiveram presentes na sessão extraordinária do dia 30/12 os vereadores 
Paulinho, Jonathan, Jocenir, Adriano, Marcos, Zizinho, Saloto e João Ribeiro

Já os vereadores Jonildo, Expedito e Rogério não compareceram à sessão e alegam 
que o Regimento Interno não foi cumprido, pedindo a anulação da mesma

ano com mão de obra. Além 
disso, os gastos não foram con-
templados no Plano Plurianual 
(PPA) nem na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

“Não temos funcionário para 
exercer essa função, não temos 
equipe técnica ou engenheiro 
ambiental para analisar os pro-
jetos de empreendimentos que 
precisam do licenciamento. Além 
disso, verifiquei que já existe um 
processo de terceirização desses 
serviços, o que vai gerar mais cus-
tos para o município”, analisou o 
vereador Rogério Cézar.

O Presidente da Câmara, José 
Marcos de Moraes, informou 
que a Mesa Diretora fará as 
análises e realizará os procedi-
mentos cabíveis a este assunto 
e se pronunciará nas próximas 
sessões ordinárias.

leia mais sobre 
o projeto que trata 

do licenciamento 
ambiental na página 3.



“Seja bem-vindo a nossa Casa. 
Que a determinação seja uma 
constante durante toda a sua 
trajetória”. Presidente José 
Marcos de Moraes.

“Parabenizo o vereador e a 
sua família por essa conquis-
ta. É um prazer tê-lo conosco 
e tenho certeza que, com seu 
compromisso, você irá somar 
muito nesta Casa”. Jonathan 
Bonfante.

“Estou muito orgulhoso por 
sua chegada nesta Casa de 
Leis. Pode contar comigo como 
parceiro de partido e amigo. 
Teremos muitos assuntos para 
debater”. João Ribeiro.

“Bem-vindo à Câmara e que 
você se some a nós para lutar 
pelo município de Iúna. Você 
será mais uma força nesta 

Casa de Leis”. Paulinho da 
Tôca.

“Pequiá estará bem represen-
tado por Vossa Excelência. E 
que você possa realizar um 
bom trabalho nesta Casa”. Jo-
nildo de Castro Muzi.

“Bem-vindo e parabéns pela 
conquista!”. Expedito Vieira 
de Andrade Filho.

“Sabemos que você quer o 
bem de todos os iunenses e 
conhecemos o seu trabalho 
como policial. Parabéns e seja 
bem-vindo”. Rogério Cézar.

“Desejo as boas-vindas para 
o colega Júlio. Que Deus te dê 
muita sabedoria para exercer 
suas atividades na carreira 
política. Conte comigo!”. Cabo 
Joceni.

Vereadores dão as boas-vindas

MEsA DiREToRA
PRESIDENTE José Marcos de Moraes (PRB) • VIcE-PREsIdEntE Adriano Salviete da Silva (PMDB) • SECRETáRIO Jonathan Bonfante Moreira (PTB)
VEREADoREs
Adriano Salviete da Silva (adriano@camaraiuna.es.gov.br) • Expedito Vieira de Andrade Filho (expedito@camaraiuna.es.gov.br) • João Batista 
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Jornal Câmara Cidadã

Calendário das sessões
09 de março (segunda-feira)

18 de março (quarta-feira)
30 de março (segunda-feira)

Júlio maria de oliveira 
toma posse como vereador

A sessão da Câmara de 
Iúna do dia 30 de março, 
excepcionalmente, será 
realizada na quadra de es-
portes da comunidade de 
São João do Príncipe, às 
19h. A mudança atende 

Suplente do ex-vereador Weverton da Silva Feitosa, Júlio Maria é empossado durante a primeira sessão ordinária de 2015

Câmara Cidadã 2

Na primeira sessão de 2015, 
realizada no dia 09 de feverei-
ro, a Câmara de Iúna, por meio 
da Procuradoria da Casa, deu 
posse ao vereador Júlio Maria 
de Oliveira, até então suplen-
te do vereador Weverton da 
Silva Feitosa (Zizinho), que 
deixou a cadeira para assumir 
a gestão da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvol-
vimento Social.

O vereador empossado leu 
o temo de compromisso, no 
qual prometeu cumprir a 

Sessão itinerante

Constituição Federal e Esta-
dual, a Lei Orgânica do Mu-
nicípio e fiscalizar o cumpri-
mento das leis. 

“Vou defender e representar 
o povo, em especial as comu-
nidades de Pequiá, Laranja da 
Terra e Santa Clara. Hoje estou 
aqui pra trabalhar e ser mais 
um companheiro em prol do 
bem estar da nossa cidade. E 
agradeço a acolhida de todos 
e os votos de sucesso neste 
novo desafio”, declarou Júlio 
Maria de Oliveira. 

ao pedido do presidente da 
Associação de Moradores do 
Príncipe, Raul Horsth.

“A ideia é aproximar as ativi-
dades legislativas das comu-
nidades do município, em es-

pecial as mais distantes. A 
sessão itinerante também 
é um instrumento para 
democratizar e ampliar a 
participação de todos”, co-
mentou o Presidente, José 
Marcos de Moraes.



Tribuna Popular: 
Controlador-Geral do município 
responde dúvidas dos vereadores 

3fervereiro de 2015

Antônio Gonçalves Júnior explica sobre a função do controlador e fala sobre questões polêmicas, como a municipalização da emissão de licença ambiental 

Considerada um dos mais impor-
tantes mecanismos anticorrup-
ção nas esferas de governo, a ati-
vidade da Controladoria Interna 
se soma ao Poder Legislativo e ao 
Tribunal de Contas no processo 
de fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional 
e patrimonial na administração 
pública. Para explicar sobre essa 
função e tirar as principais dú-
vidas dos vereadores de Iúna, o 
controlador-geral da Prefeitura de 
Iúna, Antônio Gonçalves Júnior, 
compareceu à convocação para 
participar da tribuna Popular, na 
sessão do dia 19 de fevereiro. 

“A Controladoria é uma unidade 
central do Controle Interno que 
trabalha normatizando e orga-
nizando os controles, que orien-
tam procedimentos de cada se-
tor da Prefeitura. O controlador 
faz auditorias internas, analisa 
denúncias, recomenda redução 
de gastos, avalia documenta-
ções, investimentos”, explicou 
Antônio Gonçalves Júnior. 

durante a sabatina, o Presidente 
da Câmara, José Marcos de Mora-
es e os vereadores Rogério Cézar, 
Jonildo Muzi, Expedito Vieira de 
Andrade Filho, José Saloto e Cabo 

Joceni questionaram sobre os pa-
receres da Controladoria acerca 
dos processos de contratação da 
empresa Ambiental Urbanização 
e Serviços para (coleta de lixo), 
sobre uma dívida da administra-
ção municipal com o Ministério 
do Turismo, que possivelmente 
deveria ser arcada pelo atual pre-
feito, sobre as obras inacabadas 
das casas populares, e sobre a 
municipalização da emissão de 
licença ambiental. 

“A Controladoria enviou toda a 
documentação necessária sobre 
o processo e notificou os res-
ponsáveis da empresa de coleta 
de lixo. A partir de agora, cabe ao 
Ministério Público dar prossegui-
mento às investigações. sobre 
a devolução de recursos ao Mi-
nistério do turismo, fizemos um 
bloqueio dos pagamentos ime-
diatamente e notificamos a situ-
ação ao Tribunal de Contas, que 
solicitou documentos sobre esse 
processo. A equipe do Tribunal 
estará em Iúna, em março, para 
apurar esse caso especificamen-
te”,  contou Antônio Júnior.

aPuraçõeS
Ainda segundo o controlador-
-geral, foi aberto um processo 
de sindicância para apurar 
exatamente o que aconteceu 
com a paralização das obras 
das casas populares. Sobre o 
assunto referente à municipa-
lização da emissão de licença 
ambiental, o controlador foi 
enfático, se colocando contra 
a validação do projeto.

“Eu, particularmente, sou to-
talmente contra a municipa-

FiSCalização 
de VeíCuloS
O Presidente da Câmara, 
José Marcos de Moraes, su-
geriu ao Controlador-Geral 
a instalação de aparelhos 
GPS na frota de veículos da 
administração para ajudar 
a municipalidade a contro-
lar o uso dos veículos leves 
e pesados. “São muitas as 
denúncias recebidas pela 
Câmara sobre o uso inde-
vido dos veículos. É uma 
solução para facilitar o tra-

lização da emissão de laudo. So-
bre a terceirização também sou 
contra. Nós não temos condições 
nem de fiscalizar a situação do 
IPTU. Tem um desencontro de in-

balho de fiscalização”, comen-
tou o Presidente.

“Estamos sugerindo colocar 
em prática a instalação de 
GPS nos veículos. O Secretário 

formações porque se o muni-
cípio aprova uma Lei afirman-
do que ele tem condições de 
realizar o serviço porque ele 
vai terceirizar?”, concluiu.

de Obras já solicitou que se 
coloque em máquinas tam-
bém. Acho que tem grande 
possibilidade disso acon-
tecer”, informou Antônio 
Junior.

SaiBa maiS Ouça a participação completa do Controlador–Geral na Tribuna Popular, por meio do site 
www.camaraiuna.es.gov.br. Controladoria-Geral da Prefeitura de Iúna: (28) 3545-1875.

Coleta de lixo terceirizada
“Enviamos a documen-
tação sobre o processo e 
notificamos a empresa. 
Cabe ao Ministério Públi-
co dar prosseguimento às 
investigações”.

Dívida do Prefeito
“Fizemos o bloqueio dos 
pagamentos e notificamos 
ao Tribunal de Contas, que 
estará em Iúna, em março, 
para apurar esse caso espe-
cificamente”.

Licença Ambiental
“Sou totalmente contra a 
municipalização, ou terceiri-
zação da emissão de laudo. 
Não temos condições nem 
de fiscalizar a situação do 
IPTU”.

O Controlador-Geral, Antônio Júnior, 
respondeu a questionamentos durante 
participação na tribuna Popular

Casas populares: vereadores solicitam respostas 
quanto à finalização das obras

Vereadores perguntam sobre andamento de fiscalizações e denúncias



Câmara define formação das 
Comissões permanentes 
A formação dos novos mem-
bros das Comissões Perma-
nentes da Câmara de Iúna 
também foi pauta da primei-
ra sessão ordinária, realizada 
no dia 09 de fevereiro. Até 
o final de 2016, o vereador 
João Batista Ribeiro presidirá 
a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação; José Sa-
loto Sobrinho será o respon-
sável pela pasta de Finanças, 

durante a primeira sessão ordinária do ano, parlamentares elegeram novos membros para o biênio 2015/2016
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Orçamentos, Obras e Servi-
ços Públicos; Paulo Henrique 
Leocádio da Silva presidirá 
a Comissão de Agricultura, 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Econômico, e Expedi-
to Vieira de Andrade Filho fi-
cará a frente das discussões, 
requerimentos e fiscaliza-
ções referentes aos assuntos 
de Educação, Saúde e Assis-
tência Social.

“Cada vereador indica sua 
área de interesse, na qual 
tem aptidão e conhecimen-
tos sobre as demandas do 
município, e todos avaliamos 
os respectivos perfis”, expli-
cou o Presidente da Câmara, 
José Marcos de Moraes (Mar-
quinho da Saúde). Ainda de 
acordo com ele, a escolha dos 
membros também leva em 
conta a variedade de repre-

Presidente João Batista Ribeiro (PDT)

Presidente Paulo Henrique leocádio (PMDB)

Presidente José saloto sobrinho (DEM)

Presidente Expedito Vieira Filho (PDT)

Relator José saloto sobrinho (DEM)

Relator Jonathan Bonfante Moreira (PTB)

Relator Jonildo de Castro Muzi (PR)

Relator Rogério Cézar (PDT)

Secretário Rogério Cézar (SDD)

Secretário João Batista Ribeiro (PDT)

Secretário Paulo Henrique leocádio (PMDB)

Secretário Júlio Maria de Oliveira (PDT)

Comissões permanentes para o biênio 2015-2016

4	Solicita serviços de ensai-
bramento da via princi-
pal da Vila de Boa sorte, 
distrito de nossa senhora 
das Graças, visando me-
lhorar o trânsito de veícu-
los e pedestres.

4	Que seja feito reparo, 
com urgência, no siste-
ma de abastecimento de 
água da comunidade de 
Terra Corrida, em atenção 
a solicitação de diversos 
moradores. 

4	Solicita serviços de 
patrolamento, ensai-
bramento e desobs-
trução de bueiros na 
estrada vicinal que 
passa pela proprieda-
de do senhor leote-
rinho e liga a BR-262, 
visando melhorar as 
condições da estrada.

sentantes partidários. 

As Comissões Permanentes 
são órgãos internos do Poder 
Legislativo destinadas a emi-
tir parecer em todos os pro-
jetos de Lei encaminhados 
ao plenário, além de apreciar 
programas de obras e planos 
municipais e setoriais da ad-
ministração pública, entre 
outros assuntos.

Adriano Ornelas
PMDB - adriano@ 
camaraiuna.es.gov.br

João Batista 
Ribeiro
PDT - joao.ribeiro@
camaraiuna.es.gov.br

emerGênCia 
Santa Casa de Iúna 
(28) 3545-1170
Posto de saúde 
(28) 3545-1162 e 1755
Polícia Militar 
(28) 3545-1022
Delegacia de polícia 
147
Disque Denúncia 
181

SerViçoS 
Cesan 
(28) 3545-1236
EDP Escelsa 
0800 721 0707
oi (Telemar) 
103 31
 
ÓrGãoS PúBliCoS 
Prefeitura Municipal de Iúna 
(28) 3545-1322

Telefones úteis
Gabinete do Prefeito 
(28) 3545-3139 
CRAs 
(28) 3545-1292
Conselho Tutelar 
(28) 3545-1191
Cartório Eleitoral 
(28) 3545-1228
Ministério Público 
(28) 3545-1299

Fórum de Iúna 
(28) 3545-1070
iDAF
(28) 3545-1988
incaper
(28) 3545-1247
Ciretran
(28) 3545-1015
Câmara Municipal
(28) 3545-1458

ConSTiTuição, JuSTiça e redação

aGriCulTura, meio amBienTe e deSenVolVimenTo eConômiCo

FinançaS, orçamenToS, oBraS e SerViçoS PúBliCoS

eduCação, Saúde e aSSiSTênCia SoCial



5fevereiro de 2015Plenário em ação
Para atender às demandas da população, vereadores encaminharam indicações de serviços, 
requerimentos e projetos de lei aos diversos órgãos da administração municipal e estadual 
durante as últimas sessões. Confira:

Júlio Maria de Oliveira
PDT - juliomaria@camaraiuna.es.gov.br

Jonathan Bonfante 
PTB - jonathan@ camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a realização, com 
urgência, da segunda 
Audiência Pública para 
concluir o projeto Pla-
no Diretor Municipal – 
PDM, em discussão des-
de julho do ano passado. 

4	Reforma da capela mortu-
ária que fica no cemitério 
do distrito de Pequiá, e 
providenciar a instalação 
de água encanada no ce-
mitério, para atender as ne-
cessidades do servidor que 
cuida do local. 

4	Pavimentação da Rua João 
Ferreira do nascimento, 
bairro N. Srª. Aparecida, 
próximo ao Ertotides. 

4	Aquisição de um terreno 
no distrito de Pequiá, para 
que seja destinado à cons-
trução de uma creche e 
uma quadra de esportes, 
visando atender as neces-
sidade dos moradores da 
comunidade. 

4	Viabilizar tampas para os 

4	Que seja efetuada obra 
de saneamento básico e 
calçamento da vila conhe-
cida como Marquinho do 
José Carmindo, na loca-
lidade de Santa Clara, em 
atenção a solicitação dos 
moradores.

4Solicita ao poder Executivo 
que interceda junto a em-
presa EDP Escelsa para que 

seja efetuada a troca de 
endereço das propriedades 
rurais e residências das vilas 
localizadas nas proximida-
des da divisa do município 
de Iúna com Irupi.

4Iluminação do Campo Bom 
de Bola do bairro Guanaba-
ra (foto), para que possa ser 
realizado jogos no período 
noturno.

4	Que seja viabilizado estu-
do, com urgência, visando 
transformar as Avenidas 
José luiz de Castro e Ade-
mar Vieira da Cunha, bairro 
Vila Nova, em mão única, 
para construção de ciclovia 
e via de pedestres.

4	Remoção dos montes de 
terra e entulhos nas prin-
cipais ruas de Iúna, princi-
palmente nos bairros Qui-
lombo e Nossa Senhora das 
Graças (fotos). 

bueiros das ruas do distrito 
de Pequiá, principalmente os 
que ficam próximos à Igreja 
Maranata e à Escola Padre 
Afonso Braz. 

4	Instalação de placa indica-
tiva da subprefeitura de Pe-
quiá, e que seja comunicado 
o horário do seu funciona-
mento, para atendimento à 
população. 

4	solicita que seja efetuada a 
limpeza urbana e a coleta do 
lixo, diariamente, das ruas do 

distrito de Pequiá. 

4	Regularizar a situação fun-
diária onde está instalada 
a sede do distrito de Pe-
quiá, para que os proprietá-
rios de imóveis residenciais 
e lotes possam registrar os 
mesmos.

4	Solicita obras de revitali-
zação da Praça Santana e 
concluir a Praça Saudável 
do distrito de Pequiá, em 
atenção a solicitação dos 
moradores.

José Saloto Sobrinho
DEM - saloto@camaraiuna.es.gov.br 

4	Realizar, com urgência, a 
segunda Audiência Públi-
ca para concluir o projeto 
para a reestruturação do 
Trânsito de Iúna, em dis-
cussão deste outubro do 
ano passado.

4	Aquisição de material ne-
cessário para o sistema de 
encanamento para capta-
ção e distribuição da água 
para atender as comunida-
des de Laranja da Terra, Rio 
Claro e Boa Sorte.



A crise hídrica que vem preocu-
pando agricultores da região do 
Caparaó está longe de ser ame-
nizada. As poucas chuvas que 
caíram nos últimos meses e as 
constantes queimadas também 
contribuem para aumentar a 
preocupação da população e das 
autoridades. Também preocupa-
dos com esse cenário, os parla-
mentares de Iúna sugeriram al-
gumas ações práticas e parcerias 
para reverter o quadro atual.

Os vereadores Paulinho da Tôca 
e João Batista Ribeiro sugeriram 
a criação de um horto ou viveiro 
de mudas de árvores nativas no 
município. 

“Precisamos de um viveiro mu-
nicipal para ajudar a reproduzir 
mudas nativas pros proprietários 
rurais plantarem em suas cabe-
ceiras e reflorestarem suas ter-
ras. Também precisamos de um 
incentivo e orientação para fazer 
caixas secas, que já vimos que 

alternativas para o 
enfrentamento da seca

ajudam muito a reter água nas 
propriedades, o que também 
ajuda na irrigação das planta-
ções”, sugeriu Paulinho da Tôca. 

Ações de educação ambiental 
e programa de reflorestamen-
to também foram citados pelos 
parlamentares, como alternati-
vas que podem ser aplicadas no 
município.

“Hoje temos exemplos de pro-
dutores rurais em outras regi-
ões que plantam e recuperam 
nascentes porque receberam 
orientações pra isso. Então, é 
possível fazer esse viveiro aqui 
em Iúna e orientar os nossos 
agricultores para que sigamos 
o mesmo caminho. Também 
volto a frisar sobre os cuida-
dos com as árvores na Beira 
Rio. Atos simples como cuidar 
melhor das árvores, evitando 
a erva de passarinho já ajuda a 
preservar”, alertou o vereador 
João Ribeiro.

Vereadores sugerem ações para amenizar a crise hídrica no município; reflorestamento e recuperação de nascentes são medidas urgentes
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A falta de chuva dos 
últimos meses aliada às 
constantes queimadas e 
ao desmatamento são as 
principais causas da crise 
hídrica na região, que pode 
ser amenizada com ações 
de educação ambiental e 
projetos de reflorestamento, 
priorizando a criação de um 
viveiro de mudas

Por seis votos a quatro a Câ-
mara aprovou o veto do Po-
der Executivo, que retirou a 
data limite para que proprie-
tários adequem os imóveis à 
nova Lei de Regularização de 
Edificações.

“O Legislativo já fez o seu 
papel. Não dá pra ficarmos 
fazendo leis para atender a 

O Poder Executivo enviou 
projeto de Lei para apre-
ciação dos parlamentares 
propondo a revisão de 3,67 
% nos vencimentos dos 
servidores municipais. De 
acordo com o projeto, o va-
lor da revisão é baseado no 
IGP-M acumulado nos últi-
mos 12 meses.

Veto sobre regularização 
de edificações

revisão de 
salários

interesses particulares, e sim 
temos que pensar no coleti-
vo. A Prefeitura é incapaz de 
fiscalizar, sem condições se-
quer de cobrar tributos. Essa 
matéria vai continuar criando 
o caos, pois ficaremos sem lei, 
porque o executivo não quer 
colocar prazo”, comentou o 
vereador Jonildo Muzi duran-
te a votação. 

A favor do veto, o vereador 
José Saloto informou que o 
projeto foi elaborado para 
que as pessoas consigam se 
adequar, para regularizar seu 
imóvel. “Hoje as pessoas não 
conseguem regularizar sua 
documentação para comprar 
ou vender imóveis. Se for pre-
ciso, depois o prefeito coloca 
o prazo em outra emenda”.

A alteração também levou 
em conta o aumento do 
valor do salário mínimo, re-
ajustado para R$ 788 pelo 
Governo Federal, em janeiro 
deste ano.

A proposta está sob análise 
da Câmara e deverá ser vo-
tada nas próximas sessões.

“Precisamos de um 
viveiro municipal para 

reproduzir mudas nativas 
pros proprietários rurais 

reflorestarem suas terras”.
Vereador Paulinho da Tôca (PMDB)

“Temos exemplos de 
produtores de outras regiões 

que plantam e recuperam 
nascentes, porque receberam 

orientações pra isso”.
Vereador João Ribeiro (PDT)


