
“Vamos convidar o Tenente-Co-
ronel da PM para uma reunião 
em Iúna para apresentarmos 
nossas dúvidas e a realidade do 
município e também propor a 
construção do Batalhão aqui, de 
repente em uma área do Campo 
de Aviação”, sugeriu o Presidente 
da Câmara, José Marcos de Mo-
raes (Marquinho da Saúde). 

Para o vereador Expedito Vieira 
de Andrade Filho, outros inves-
timentos precisam ser feitos 
para manter a polícia nas ruas. 
“São vários assaltos à luz do dia 
que são relatados pelos mora-
dores, todos os dias. Realmen-
te, precisamos nos unir e tomar 
providências”.

“Hoje, a polícia de Iúna tem 
apenas R$ 1 mil por mês para 
gastar com combustível e isso 
não dá”, alertou o vereador 
Paulo Henrique Leocádio da Sil-
va (Paulino da Tôca). 

A informação foi confirmada 
pelo vereador Júlio Maria de 

Os inúmeros registros de furtos e 
roubos nas residências do muni-
cípio mais uma vez têm chama-
do a atenção dos parlamentares 
de Iúna, que planejam reuniões 
para discutir o assunto com au-
toridades e tentar aumentar o 
contingente policial nas ruas e 
os investimentos para manter os 
policiais na ronda.

Durante a última reunião ordiná-
ria, no dia 18 de março, os verea-
dores discutiram também sobre 
a possível saída do 14º Batalhão 
da Polícia Militar, hoje localizado 
em imóvel alugado em Ibatiba, 
para novo endereço em Venda 
Nova. Segundo o vereador Júlio 
Maria de Oliveira, que acom-
panha as ações de segurança 
na região, a informação é que a 
Polícia Militar do ES precisa cons-
truir uma sede, tem recursos de 
mais de R$ 7 milhões para isso, 
mas não tem terreno. E a área 
deveria ser disponibilizada pela 
administração de Ibatiba, que 
até o momento não encontrou 
local para doação.
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Segurança: vereadores cobram 
ações da polícia no município
Durante as reuniões, parlamentares discutem sobre falta de contingente militar, números elevados de roubos e possível construção do 14º Batalhão em Iúna

Itinerante Próxima sessão ordinária 
acontecerá no Príncipe em 30/03. Pág. 2

Pequiá Vereadores questionam 
atuação da Subprefeitura. Pág. 3

Horas-Máquina Falta regularidade e transparência 
no programa de atendimento aos produtores. Pág. 6

Oliveira. “Sabemos que hou-
ve um corte drástico na segu-
rança pelo governo estadual. 
Todo flagrante realizado aqui 
tem que ser levado para Ven-
da Nova e isso demanda muito 
combustível”, explicou.

“Unindo forças 
podemos nos mobilizar 
para cobrar aos órgãos 
competentes soluções 

para a segurança e 
mais contingente 

policial para Iúna. Hoje, 
o Batalhão de Ibatiba 

não consegue atender 
a região”.

Vereador Julio Maria (PDT)

“Vamos propor a 
construção do Batalhão 

da PM aqui, de repente 
em uma área do Campo 

de Aviação”.
Presidente da Câmara, 

Marquinho da Saúde (PRB)
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Jornal Câmara Cidadã

Calendário das sessões
08 de abril (quarta-feira)

17 de abril (sexta-feira)
28 de abril (terça-feira)

Sessão Itinerante 
acontecerá em 
São João do Príncipe
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A próxima sessão ordinária 
dos vereadores, agendada 
para o dia 30 de março, será 
itinerante e acontecerá na 
quadra de esportes do distri-
to de São João do Príncipe, às 
19h. A iniciativa faz parte do 
projeto Câmara Cidadã. 

“A ideia do Câmara Cidadã é 

aproximar as atividades legis-
lativas das comunidades do 
município, em especial nas 
localidade mais distantes da 
sede. A sessão itinerante tam-
bém é um instrumento para 
democratizar e ampliar a par-
ticipação de todos”, explicou 
o Presidente da Casa de Leis, 
José Marcos de Moraes (Mar-

Servidores 
municipais têm 
salário revisado 
em 3,67%
De acordo com o projeto de Lei aprovado pela Câmara, 
o valor da revisão é baseado no IGP-M acumulado 
nos últimos 12 meses

A reunião acontecerá o dia 30 de março, às 19h, na quadra de esportes da localidade 

O Poder executivo enviou 
projeto de Lei para aprecia-
ção dos parlamentares pro-
pondo a revisão de 3,67% 
nos vencimentos dos servi-
dores municipais. De acordo 
com o projeto, o valor da 
revisão geral é baseado no 
IGP-M acumulado nos últi-
mos 12 meses.

A alteração também levou 
em conta o aumento do va-

lor do salário mínimo, rea-
justado para R$ 788,00 pelo 
Governo Federal, em janeiro 
deste ano.

O Poder executivo também 
pagará abono pecuniário aos 
servidores públicos ativos, 
aposentados e pensionistas, 
no valor da diferença entre 
a remuneração, provento e 
pensão, respectivamente, e 
o salário mínimo atual.

quinho da Saúde).

O requerimento da reunião 
itinerante foi assinado pelo 
presidente da Associação de 
Moradores de Sao João do 
Príncipe, Raul Horsth. 

“A sessão itinerante também é um instrumento para 
democratizar e ampliar a participação de todos”.

Presidente da Câmara, Marquinho da Saúde (PRB)



Vereadores questionam 
atuação da Subprefeitura 
de Pequiá

3março de 2015

Durante visitas ao distrito, os parlamentares 
observaram quadra de esportes abandonada, 
bueiros abertos e falta de limpeza nas ruas

Os vereadores de Iúna ci-
tam vários outros recursos 
disponíveis para construção 
de importantes obras nos 
distritos e que podem ser 
canceladas por falta de pro-
jetos de engenharia. 

“Também vamos perder a 
quadra de Santa Clara por 
falta de projeto. Temos di-
nheiro de emenda parla-
mentar, mas acho que va-
mos perder esse recurso. 
Outra situação que estou 

vendo é que ainda não monta-
ram o secador em Bonsucesso. 
Há mais de um ano o despol-
pador e secador estão lá pa-
rados e ninguém foi resolver. 

Estamos che-
gando a uma 
nova colheita 
e nada é fei-
to”, enume-
rou o verea-
dor Paulinho 
da Tôca.

“A equipe de engenharia não 

consegue fazer projeto. Teve 
uma licitação ano passado e 
uma empresa de engenharia 
foi contratada por mais de R$ 
2 milhões para organizar os 
projetos das obras. Ano pas-
sado a população participou 
de Audiência Pública sobre 
reforma de praças e até agora 
nada foi apresentado, nada foi 
feito”, lembrou o vereador Ro-
gério Cézar.

O mesmo aconteceu com ou-
tro recurso conseguido em 

Prefeitura não tem recurso para 
fazer com dinheiro próprio, 
mas quando consegue recur-
sos dos governos e de emendas 
de deputados, a administração 
não corre 
atrás pra fa-
zer ao me-
nos o proje-
to”, explicou 
o vereador 
João Ribeiro.

O vereador Júlio Maria de Oli-
veira destacou que a comuni-
dade se preocupa com a se-
gurança dos estudantes. “No 
caso da quadra da escola de 
Laranja da Terra, por exemplo, 
temos o terreno, que foi doa-
do por um morador, mas a Pre-
feitura não sinalizou interesse. 
As crianças, para fazerem edu-
cação física, têm que atraves-
sar a rua e usar a quadra da 
comunidade. Em Santa Clara, 
no Pouso Alto, é a mesma situ-
ação”, Júlio Maria.

“Tem oito garis que 
atendem Pequiá, mas nada 
é feito lá. Acho que o que 
falta é pulso de um gestor”.
Vereador Julio Maria (PMDB)

“Temos um subprefeito 
em Pequiá, mas ninguém o 

encontra ou sabe onde fica 
a subprefeitura”.

Vereador Julio Maria (PMDB)

Foram muitos os requerimen-
tos e ordens de serviços indi-
cados pelos vereadores para 
serem realizados no distrito 
de Pequiá, durante a última 
sessão ordinária, ocorrida no 
dia 9 de março. Falta de lim-
peza nas ruas e na quadra de 
esportes, além da inexistência 
de contato entre a Subsecre-
taria e a população da locali-
dade, para o atendimento de 
serviços públicos.

Para o vereador Júlio Maria 
Oliveira, que também mora no 
local, não há disponibilidade de 
local e contato com o subpre-
feito de Pequiá para que os mo-
radores possam buscar atendi-
mento. “Sobra a limpeza, eu sei 
que tem oito garis que aten-
dem Pequiá, mas nada é feito 
lá porque a quadra de esportes 
está muito suja, assim como as 
ruas. não sei o que falta. Acho 
que é pulso de um gestor mes-
mo”, comentou.

“Temos um subprefeito em 
Pequiá, mas nada está fun-
cionando lá porque ninguém 
acha o secretário no local e 
ninguém sabe onde fica a sub-
prefeitura”, alertou o verea-
dor Rogério Cézar.

QUAdrA eSColAr
Durante seus discursos, os ve-
readores também ressaltaram 
que são muitos os recursos 
oriundos de emendas parla-
mentares que são destinados 
para Iúna e que não são uti-
lizados por falta de projeto 
da municipalidade. Um dos 
exemplos citados foi a cons-
trução da quadra da escola de 
Laranja da Terra.

 “A doação do terreno já estava 
acertada há mais de um ano e 
caberia à Prefeitura fazer a qua-
dra, com recurso do Governo. 
Mas estamos vendo que não 
tem interesse em se fazer, eu 
acompanhei esse processo. A 

Falta de projetos preocupa parlamentares
2013, para restauração da Casa 
de Cultura e construção de um 
cineteatro. “O grupo IúnaCult 
conseguiu, por meio de Audi-
ência Pública do Governo do 
Estado, em abril de 2013, re-
cursos prioritários para restau-
rar a Casa de Cultura e cons-
truir um Cineteatro na cidade, 
mas até agora nenhum projeto 
foi feito, a Prefeitura nem se-
quer foi buscar informações 
sobre esse repasse. Isso é mui-
to triste”, declarou Expedito 
Vieira Filho.

O vereador Expedito Vieira lembrou 
dos recursos disponibilizados para 
restauração da Casa de Cultura 
e construção de um Cineteatro, 
que não foram aproveitados 
por falta de projeto



Para continuar a receber o be-
nefício de desconto na conta 
de luz, as famílias beneficiadas 
pela Tarifa Social de energia 
Elétrica devem manter atuali-
zado o cadastro familiar junto 
ao Cadastro Único. O Governo 
Federal está revisando a con-
cessão do desconto e as famí-
lias estão sendo comunicadas 
via postal sobre os procedi-
mentos e prazos para atualiza-
ção dos cadastros.

Os servidores do CRAS do 
município estão capacitados 
a receber e orientar os cida-
dãos para a manutenção dos 
seus direitos. O benefício é 
oferecido às famílias inscritas 
no Cadastro Único com ren-

Durante a primeira sessão ordinária do ano, parlamentares 
elegeram novos membros para o biênio 2015/2016
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da mensal familiar per capita 
comprovadamente menor ou 
igual a meio salário mínimo.

As famílias que fizeram o re-
gistro ou não atualizaram o 
Cadastro Único há mais de 
dois anos precisam se dirigir 
ao centro de referência de 
Assistência Social (CRAS) de 
seu município com a docu-
mentação pessoal e compro-
vante de renda.

No Espírito Santo existem 137 
crAS, que funcionam de se-
gunda a sexta-feira. O cidadão 
pode acessar o site da SEADH 
(www.seadh.es.gov.br) e veri-
ficar o endereço do crAS mais 
próximo a sua residência.

4	Solicita reparo nos re-
transmissores de sinal 
de TV do distrito de 
Santíssima Trindade, 
pois estão defeituosos 
há mais de 120 dias, fato 
que tem gerado recla-
mações dos moradores.

4Conclusão do calçamen-
to e reparo da rede de 
esgoto da Rua Pedro 
Scardini (Vale Verde), o 
que tem causado trans-
torno aos moradores. 

4Reparo no calçamento 
da Rua Antônio Sera-
pião Trindade, em fren-
te à Drogaria Poleto.

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

4	Solicita a instalação de duas 
passarelas de pedestres na 
Rua Galaor Rios, nas proximi-
dades do Mercado Carioca.

4	Vistoria nos despolpadores 
de café do município, para 
não prejudicar os produtores 
na safra que se aproxima.

4	Limpeza no acostamento da 
rod. ES-185, da saída de Iúna 
até após o distrito de Nossa 
Senhora das Graças, haja vista 
que vem acontecendo aciden-
tes neste trecho por falta de 
melhoria no acostamento para 
trânsito de pedestres.

4	Reabertura das estradas de 
Uberaba, próximo à Escola 
Agrícola, que dá acesso ao as-
sentamento do Banco da Ter-
ra, para melhorar o trânsito de 
veículos, principalmente dos 
feirantes.

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

Telefones Úteis
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

Escelsa 

0800 721 0707

Oi (Telemar) 

103 31

 

ÓrgãoS PÚBlICoS 
Prefeitura Municipal de Iúna 

(28) 3545-1322

 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

De autoria do vereador Jonildo Muzi, o novo 
posto de Saúde do bairro Guanabara será de-
nominado Ilza Botelho Quarto. “É uma forma de 
homenagear essa mulher, que muito contribuiu 
como voluntária na área social e de saúde. Foi 
parteira, acolhia em sua casa gestantes em tra-
balho de parto, e também cuidava de crianças 
abandonadas pelos pais e se prontificava a buscar 
famílias para adoção. ela se destacou muito na 
cidade”, contou o vereador.

novo Posto de Saúde

SAIBA MAIS
em Iúna, o beneficiário 
deve atualizar seu Cadas-
tro Único no Cras, localiza-
do no bairro Quilombo, de 
segunda a quinta-feira, das 
8h às 17h.

Para começar a ter des-
conto na tarifa de energia 
elétrica, o interessado deve 
seguir os requisitos para 
atualizar o Cadastro Único 
e, com a documentação, 
se dirigir a um escritório da 
EDP Escelsa. 

Famílias devem 
manter cadastro 
atualizado para 
desconto em 
energia



5março 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:

4Que seja solicitado ao 
Setor Competente do 
Município, promover 
estudo para mudança 
no Estatuto dos Servi-
dores Públicos Munici-
pais, a fim de conceder 
folga ao servidor públi-
co municipal na data de 
seu aniversário. 

José Marcos 
de Moraes
PRB - marquinho@
raiuna.es.gov.br 

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

4	Solicita patrolamento e ater-
ro de trechos da estrada vici-
nal do Córrego dos Pilões, na 
localidade de Santa Clara.

4	Limpeza das ruas de Vila 
Nova, onde ocorreu queda 
de barranco devido à tubu-
lação de água da Cesan. O 
fato está impedindo o trân-
sito de veículos.

4	Que seja solicitado estu-
do visando repassar para 
o controle das Associações 
Comunitárias de Produto-
res Rurais do Município o 
maquinário adquirido e des-
tinado a dar apoio ao setor 
agrícola de Iúna.

4	Solicita serviços de calça-

mento da vila do Distrito de 
Nossa Senhora das Graças, 
que dá acesso a Igreja do 
Pastor Adilson.   

4	Substituição de lâmpadas 
queimadas e reatores, na 
quadra de grama localizada 
na lugar denominado Pilões, 
Córrego Santa Clara.

4	Moção de Congratulações 
à servidora Estadual Jacke-
line Florindo de Freitas, 
advogada e escrivã da Po-
lícia Civil Estadual, filha de 
Romeu Florindo de Freitas 
e Ilma Silva de Freitas, pelo 
trabalho brilhante que vem 
desempenhando na Dele-
gacia de Iúna, em defesa da 
sociedade iunense. 

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

4	Efetuar a limpeza geral 
da quadra de esportes 
do distrito de Pequiá.

4	Instalação de vidros nas 
janelas do prédio onde 
funciona o Posto de Saú-
de do distrito de Pequiá.

4	Aquisição de um tanque 
de resfriamento de lei-
te, com capacidade para 
2.000 litros, para ser ins-
talado em Pequiá, visan-
do atender a demanda 
dos produtores da região. 

4	Que seja determinado 
ao Chefe de Gabinete 
da Prefeitura a oficiar a 

empresa Promocil Ltda, res-
ponsável pelo asfaltamento 
da estrada que liga a Br-262 
a comunidade de Laranja da 
Terra (foto), para que infor-
me o motivo da paralização 
dos serviços e a retirada do 
maquinário do local da obra. 

4	Solicita colocação de pla-
cas indicativas na cidade, 
placa com nomes das ruas 
e a devida numeração das 
casas para garantir o re-
cebimento de correspon-
dência via Correio.

4	Demarcação urbanísti-
ca nos loteamentos em 
terrenos particulares, 
no Bairro Guanabara e 
sede dos distritos de Pe-
quiá, São João do Prínci-
pe, Santíssima Trindade 
e Nossa Senhora das 
Graças, a fim de iniciar o 
processo de regulariza-
ção fundiária.

poliesportiva, além da rea-
lização de limpeza e insta-
lação de coletor de lixo na 
Praça do distrito.

4	Solicita substituição das lâm-
padas queimadas da quadra 
de esportes da comunidade 
de Laranja da Terra. Solicita 
também a instalação de re-
transmissor do sinal de televi-
são na comunidade. 

4	Que seja realizada licitação 
para aquisição da tubulação 
para fazer a rede de captação 
e distribuição de água nas 
comunidades de Laranja da 
Terra, Boa Sorte e Rio Claro.

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

4	Limpeza e remoção do en-
tulho e lixo no distrito de 
Santíssima Trindade, próxi-
mo a Mercearia Oggioni. 

4	Que seja realizado serviço 
de construção de uma co-
bertura no ponto de ôni-
bus no Distrito de Nossa 
Senhora das Graças nas 
proximidades da quadra 

4	Patrolamento das estradas 
rurais que compreendem a 
malha rodoviária da comu-
nidade de Laranja da Terra.

4	Instalação de nove reci-
pientes de coleta de lixo 
para a comunidade de 
Recreio, para atender o 
programa ambiental de-
senvolvido pela Escola 
Municipal da comunidade.

4	Reparo na ponte da 
Beira Rio, no distrito de 
Pequiá, pois a mesma se 
encontra em péssimo es-
tado de conservação.

4	Solicita reparo no re-
transmissor de sinal da 
TV Gazeta, que atende a 
comunidade de Pequiá, 
assim como comunicar 
à empresa Claro, que 
realize manutenção da 
torre da localidade com 
relação ao telefone de 
emergência, uma vez que 
as ligações que são feitas 
para o número são enca-
minhadas para o municí-
pio de Marechal Floriano. 



A falta de exposição da pro-
gramação de atendimento do 
programa Horas-máquina, ofe-
recido pela administração mu-
nicipal aos produtores de Iúna 
é tema de discussões e fiscaliza-
ções por parte dos vereadores. 
O programa é oferecido desde 
2005 como forma de subsidiar 
o serviço de abertura de car-
readores, manutenção de vias 
nas propriedades, entre outros 
trabalhos realizados com má-
quinas públicas, como patrol, 
pá-carregadeira e caminhões.

De acordo com a Lei nº 2.381 
de 2011, tem direito ao serviço 

Horas-máquina para produtores 
rurais é discutido na Câmara

denominado horas-máquina, o 
produtor que comprovar, por 
meio de nota fiscal (guias), as 
vendas da sua última produ-
ção. A Secretaria deverá publi-
car semestralmente seu plano 
de trabalho para atendimento, 
afixando o mesmo em saguão 
da Prefeitura, com cópia para a 
Câmara Municipal.

De acordo com o vereador Júlio 
Maria de Oliveira, esses pro-
cedimentos não estão sendo 
realizados. “Temos ouvido pro-
dutores reclamarem que não 
conseguem ser atendidos e 
também que o vizinho é atendi-

Vereadores questionam falta de divulgação do programa de atendimento para produtores

Câmara Cidadã 6

Neste ano, a Receita estima 
que cerca de 27,5 milhões de 
contribuintes devem prestar 
contas ao fisco, até o dia 30 
de abril. São obrigados a de-
clarar, os contribuintes pes-
soa física que residiram no 
Brasil em 2014 e que recebe-
ram rendimentos tributáveis 
cujos valores foram superio-
res a R$ 26.816,55.

Também precisam realizar a 
declaração, os contribuintes 
que receberam rendimen-
tos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamen-
te na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40 mil.

Por fim, deve efetuar a de-

Imposto de Renda: confira as 
orientações para fazer a declaração

claração de IR, o contribuinte 
que obteve ganho de capital 
na alienação de bens ou di-
reitos, sujeito à incidência 
do imposto, ou realizou ope-
rações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas.

A multa por atraso na entrega 
será de 1% ao mês-calendário, 
com limite de até 20%. O valor 
mínimo a ser cobrado será de 
R$165,74.

ATIVIdAde rUrAl
Em relação à atividade rural, 
devem realizar a declaração, 
os contribuintes que se encai-
xam nas categorias descritas 
ao lado:

do, e ele não. Outros já relatam 
que tem produtor que não guia, 
mas que recebe atendimento. 
Assim, gostaria de saber como a 
Secretaria está organizando es-
ses trabalhos”, explicou. 

Para o vereador João Batista 
ribeiro, a Lei precisa ser refor-
mulada. “É uma Lei difícil, sem 
controle e tem que ser refor-
mulada. Acho que o produtor 
tem direitos, já que ele tam-
bém dá a contrapartida. Preci-
samos discutir melhor isso para 
que a administração realmente 
ajude o produtor”, avaliou o 
parlamentar.

Sinal de TV

4Podem utilizar o serviço produtores que apresentarem a guia 
de venda das suas mercadorias;

4A base de cálculo para a cobrança pelo uso das máquinas do 
município é de 20 VRTEs para cada hora de trator de pneus e 
de caminhão, 30 VRTEs para a hora de retroescavadeira e pá 
carregadeira e 40 VRTEs para cada hora de patrol.

4	Obteve receita bruta superior a R$ 134.082,75 em 2014;

4	Pretenda compensar, no ano-calendário de 2014 ou 
posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou 
do próprio ano calendário de 2014;

4	Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de 
bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total supe-
rior a R$ 300.000,00;

4	Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês 
e permanecia nesta condição em 31 de dezembro; ou

4	Optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente 
sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis 
residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aqui-
sição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo 
de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.

Para mais detalhes, acesse /www.receita.fazenda.gov.br.

Há mais de quatro meses, mo-
radores da região de Santíssima 
Trindade solicitam o conserto 
da torre de televisão da lo-
calidade. Durante a sessão do 
dia 08 de março, o vereador 
Adriano Ornelas reforçou a 
solicitação já enviada ao Poder 
executivo. “É preciso reparar os 
retransmissores de sinal de TV 
do distrito que estão defeituo-
sos há 120 dias, fato que tem 
gerado reclamações dos mora-
dores, principalmente aqueles 
que assistem a programação da 
TV Gazeta para acompanhar o 
preço do café no mercado de 
Vitória”, justificou o vereador.


