
cia mínima de 24 horas para 
a convocação dos vereadores 
para as sessões extraordiná-
rias, o que não foi cumprido

O decreto foi proveniente re-
querimento dos vereadores 
Expedito Vieira Filho, Jonildo  
Muzi e Rogério Cézar. 

“A Lei Orgânica e o Regimento 
Interno têm que ser respei-
tados, o que não foi feito na 
convocação de acordo com o 
prazo regimental”, comentou 
o vereador Rogério Cézar, du-
rante a discussão.

A Câmara de Iúna anulou a ses-
são extraordinária realizada no 
dia 30 de dezembro de 2014 e, 
consequentemente, as ações 
firmadas na data, como a vo-
tação (e aprovação) do proje-
to de Lei para municipalizar a 
emissão de licença ambiental. 

Aprovado por 7 votos a 3, o 
Decreto Legislativo, apresen-
tado pelo Presidente da Câ-
mara Marquinho da Saúde, 
foi justificado com base no 
Regimento Interno da Casa de 
Leis, que prevê a comunicação 
por escrito e com antecedên-
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Câmara anula 
sessão extraordinária Decreto anula também a votação do projeto 

de Lei para municipalizar a emissão de licença 
ambiental para empreendimentos

Legislação Ambiental Tema volta a ser 
discutido em Audiência Pública. Pág. 3

Itinerante São João do Príncipe 
recebe sessão da Câmara. Pág. 6

Salários Prefeito, vice, secretários e 
vereadores têm aumento de 3,67%. Pág. 2

“Teve uma diferença de horas 
na convocação dos vereado-
res. Para evitar que haja pro-
blemas futuros, eu votei favo-
rável. Fizemos a coisa certa”, 
comentou Paulinho da Tôca, 
Presidente da Casa na época 
(Biênio 2013-2014).

Com a aprovação da anulação 
da referida sessão, automatica-
mente fica cancelado o proces-
so de votação do projeto de Lei 
do Poder Executivo para munici-
palizar a emissão de licença am-
biental, pauta considerada mui-
to polêmica pelos vereadores. 

Desde o início das discussões, 
o projeto teve parecer contrá-
rio da Procuradoria da Câmara 
e de alguns vereadores, que 
indicaram a falta de servido-
res qualificados para o proce-
dimento de licenciamento e o 
aumento dos gastos públicos, 
uma vez que o serviço deveria 
ser terceirizado.

De acordo com o vereador Jonil-
do Muzi, a emissão de licenças 
ambientais por parte da gestão 
municipal (o que antes era fei-
to pelo Governo do Estado) ge-
raria R$ 180 mil de gastos para 

o município por ano com mão 
de obra. “Além disso, os gastos 
não foram contemplados no 
Plano Plurianual (PPA) nem na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO)”, explicou Jonildo.

“Não temos funcionário para 
exercer essa função, não temos 
equipe técnica ou engenhei-
ro ambiental para analisar os 
projetos que precisam do licen-
ciamento. Além disso, já existe 
um processo de terceirização 
desses serviços, o que vai gerar 
mais custos”, analisou o verea-
dor Rogério Cézar.

“A Lei Orgânica e o Regimento Interno 
têm que ser respeitados, o que não 
foi feito na convocação de acordo 
com o prazo regimental”.
Vereador Rogério Cézar (SDD)

“Além disso, os gastos não foram 
contemplados no Plano Plurianual 

(PPA) nem na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO)”.

Vereador Jonildo Muzi (PR)

Com a anulação da sessão extraordinária de 30/12/2014, anula-se também 
a aprovação do projeto de municipalização da emissão de licença ambiental
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Jornal Câmara Cidadã

Calendário das sessões
08 de maio (sexta-feira)

18 de maio (segunda-feira)
28 de maio (quinta-feira)

Vereador João 
Ribeiro deixa 
a liderança da 
bancada governista

Câmara Cidadã 2

No início de abril, o vereador 
João Batista ribeiro (PDt) re-
nunciou a liderança da banca-
da do governo na Casa de Leis 
e em seu discurso demonstrou 
insatisfação com o atual chefe 
do Executivo.

Outros vereadores, durante seus 
discursos, acompanharam a aná-
lise do parlamentar e informaram 

que também não estão sendo 
atendidos em suas solicitações.

Com a saída da liderança, o vere-
ador deixa de representar, como 
porta-voz, outros seis vereadores 
do legislativo iunense. A bancada 
é o grupamento organizado de 
vereadores, de no mínimo três 
representantes, independente 
da representação partidária. 

Salário do prefeito, 
vice, secretários 
e vereadores é 
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

Após dois anos como líder do governo na Câmara, parlamentar disse que não acredita no governo atual

De acordo com projeto de 
Lei aprovado no último 
mês, o salário do prefeito 
municipal, do vice, dos se-
cretários e dos vereadores 
será revisado em 3,67%. 
O valor da revisão geral é 
baseado no IGP-M acumu-
lado nos últimos 12 me-
ses e segue o percentual 

revisado nos vencimentos 
dos servidores públicos do 
município.

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.

“Eu construí um grupo 
na Câmara para dar 
sustentação à base 

governista, mas tenho 
um lema e defendo o 

que acredito. E hoje não 
acredito mais nessa 

administração”.
Vereador João Ribeiro (PDT)



Legislação ambiental 
e expansão territorial são temas 
de audiência pública

3abril de 2015

Vereadores acompanham novas 
discussões sobre licenciamento 
ambiental no município

Na sessão ordinária do dia 17 
de abril, já com a Lei alterada 
para avaliação da Câmara, os 
vereadores voltaram a discu-
tir sobre a municipalização do 
licenciamento ambiental.

“O projeto chegou novamen-
te e vamos conversar, dis-
cutir, visitar o município de 
Muniz Freire pra saber como 
funciona o licenciamento lá”, 
comentou o vereador Pauli-
nho da Tôca (foto).

Já para o vereador Jonildo 
Muzi, ainda existem irregula-
ridades no projeto. “Continuo 
insistindo que a Lei cria des-

pesas 
que não 
estão con-
templadas na 
LDO (Lei de Diretri-
zes Orçamentárias). Essa Lei 
pode até ser importante, mas 
ela também traz amarras”, co-
mentou o vereador.

“O Poder Executivo reconheceu 
na audiência pública que a Lei an-
terior tinha vícios. Esta casa de-
monstrou mais uma vez que está 
em alerta e que está analisando 
projeto de interesse do municí-

Após as constantes discussões na 
Câmara Municipal sobre o pro-
cesso de votação da Lei que au-
toriza o município a emitir licença 
ambiental, o Poder Executivo re-
alizou uma audiência pública no 
dia 16 de abril para avaliar o tema 
e também sobre a expansão da 
área urbana de Iúna. 

Participaram da audiência, o 
Presidente da Câmara, José Mar-
cos de Moraes (Marquinho da 
Saúde) e os vereadores Rogério 
Cézar, Adriano Ornelas, Paulinho 
da Tôca, Jonildo Muzi, Expedito 
Vieira de Andrade Filho, Jonathan 
Bonfante, Júlio Maria e José Salo-
to, além de dezenas de morado-
res, empreendedores do setor 
imobiliário e representantes do 
poder público.

Os vereadores questionaram a 
ausência da secretária de Meio 
Ambiente e de representan-
tes da pasta durante o evento. 
“senti muita falta da presença 
da secretária ou de qualquer 
outro representante da se-
cretaria na audiência pública, 
onde foram debatidos temas 
muito importantes para o mu-
nicípio”, comentou o vereador 
Rogério Cézar.

Após as explicações do Poder 
Executivo quanto às adequa-
ções que serão realizadas no 
projeto de Lei para que o mu-
nicípio possa emitir licença am-
biental, o vereador Jonildo Muzi 
comentou que os parlamenta-
res farão nova análise sobre o 
tema, agora, com mais tempo.

Câmara retoma 
discussõesAinda durante a Audiência, 

os participantes aprovaram 
a proposta de expansão da 
área urbana de Iúna, que a 
partir de agora vai até o tre-
vo iúna X irupi e, no sentido 
contrário, se estende até à 
região próxima à futura Esco-
la Técnica Estadual (Redetec). 

A ampliação do perímetro 
urbano foi uma demanda de 
empresa do ramo imobiliário 
que tem projeto para cons-
trução de loteamento na 
região. Para que o empreen-
dimento receba a documen-
tação necessária e regularize 
os lotes, foi necessário am-
pliar a área urbana. 

Expansão urbana

pio, e não de grupos, de interes-
ses pessoais. Agora podemos de-
bruçar sobre o projeto, mais uma 
vez, e estudar com afinco sobre 
o assunto, buscar informações 
junto ao Iema e em outros muni-

cípios”, explicou Jonildo.

O projeto de Lei com adequa-
ções foi encaminhado para a 
Câmara e está sob análise dos 
parlamentares e Comissões.

“A preocupação agora é com as 
áreas que já estão habitadas e 
que os proprietários não con-
seguiram regularizar a docu-
mentação”, avaliou o vereador 
João Ribeiro.

“Temos preocupação com esses 
loteamentos irregulares. Temos 
que tratar esse assunto com cari-
nho. Precisamos enviar um ofício 
à cesan para estender o forneci-
mento de água em alguns imó-

veis na região 
do Parque In-
dustrial”, tam-
bém comen-
tou o vereador 
Jonathan Bon-
fante (foto).

Para apro-
fundar essa 
discussão, 
o vereador 
José Salo-
to (foto) 
propôs a 
criação de uma Comissão 
Especial. “Já tivemos muitos 
loteamentos que geraram 
problemas que até hoje não 
têm fim. Acho que a câmara 
poderia instituir uma comis-
são para avaliar os problemas 
de quem não pode ter o do-
cumento”, sugeriu.

Quase todos os vereadores, estiveram na Audiência, junto com moradores, empreendedores e representantes da Prefeitura
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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:

4	Solicita reparos nos ba-
nheiros sanitários do Ter-
minal Rodoviário Antônio 
Luiz de Castro. 

4	Serviços de patrola-
mento da Rua Greci 
Gama, no bairro Gua-
nabara, para melhorar o 
trânsito em períodos de 
chuva e também nas es-
tradas vicinais que for-
mam a malha rodoviária 
dos Córregos Santo An-
tônio e Balsamo (foto), 
pois apresentam bura-
cos, dificultando passa-
gem de produtores ru-

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

4	Solicita realização de calça-
mento e obra de rede de sa-
neamento básico na Rua Se-
bastião Brum, na Rua Carlos 
Colombo e Rua José de Souza, 
localizadas no distrito de São 
João do Príncipe.

4	Calçamento e obra de rede 
de saneamento básico na 
Vila de Rio Claro, na região 
do Posto de Saúde da locali-
dade, distrito de São João do 
Príncipe.

4	Solicita envio de ofício à EDP 
Escelsa pleiteando a substi-
tuição dos postes de madei-
ra por peças de concreto, em 
frente à Escola do Príncipe.

4	Requer serviços de combate 
à dengue no distrito de São 
João do Príncipe, haja vista 
que há diagnóstico da doença 

4	Efetuar serviços de sis-
tema de escoamento 
de água pluvial e cal-
çamento da Rua Pedro 
Scardini, no bairro Vale 
Verde.

4	Solicita instalação de 
sistema de iluminação 
pública e calçamento 
da Avenida Welington 
Firmino do Carmo, no 
bairro Vale Verde, a pe-
dido dos moradores. 

4	Reparos do gramado e 

rais da região.

4	Substituição de lâmpa-
das queimadas na Ave-
nida Otacílio Severino 
da Silva, no Distrito de 
santíssima trindade, e na 
Avenida Astrogildo Silvei-
ra, bairro Quilombo. 

4	Solicita instalação de 
tampa de bueiro da rede 
sanitária localizada na 
calçada da Igreja Minis-
tério Apostólico Mais 
Vida, na Avenida Profes-
sor Amphilóphio de Oli-
veira, bairro Guanabara. 

4	Solicita serviços de patrola-
mento e ensaibramento da 
estrada vicinal que se inicia 
na estrada para Muniz Frei-
re, na serrinha, próximo à 
Igreja Assembleia de Deus, 
que realizará um evento no 
dia 18 de abril. A estrada 
está com muitos buracos, o 
que tem dificultado o trânsi-

to de veículos. 

4	Patrolamento e ensaibra-
mento da estrada vicinal na 
Barra da Boa Sorte para fa-
cilitar o escoamento da pro-
dução agrícola e também da 
estrada vicinal da localidade 
de Boa Sorte, no distrito de 
Nossa Senhora das Graças.

Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni)
PMDB - joceni@camaraiuna.es.gov.br

confirmado na região.

4	Solicita aquisição de canos e 
equipamentos para captação 
e distribuição de água para as 
localidades de Vila de Rio Cla-
ro e São João do Príncipe.

4	Serviço de patrolamento 
das estradas do distrito de 
Pequiá, e das localidades de 
Laranja da Terra, Santa Clara, 
Córrego do Fama e Tinguaci-
ba, assim como do Distrito de 
são João do Príncipe, canti-
nho da Sauda-
de, São José 
das Três Pontes 
e Rio Claro.

4	Votos de Con-
gratu lações 
para a Acade-
mia Maratai-
zense de Letras 

pela posse dos escritores iu-
nenses Marcus Vinícius Ber-
toline Rios e José Saloto So-
brinho no dia 07 de março de 
2015, quando também foram 
condecorados com a Comen-
da Rubem Braga os membros 
da Academia Iunense de Le-
tras Marcus Vinícius Bertoline 
Rios, José Olímpio de Almeida 
e José Saloto Sobrinho.

4	Reforma da quadra de es-
portes do distrito de São 
João do Príncipe (foto).

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

do alambrado do Campo 
Bom de Bola localizado no 
Bairro Nossa Senhora da 
Penha. 

4	Solicita instalação de tela 

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

ou outro material nas 
aberturas dos vigamen-
tos da construção do Gi-
násio de Esportes Romeu 
Rios (foto), para impedir 
o acesso dos pombos.
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Jonathan Bonfante 
PTB - jonathan@ camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita calçamento da 
Rua do Campo e da Rua 
Nova, no Distrito de São 
João do Príncipe, e reparos 
no sistema de tratamento 
de esgoto sanitário da lo-
calidade.

4	Moção de Congratulações 
ao casal Sebastião Carnei-
ro da Silva e Palmerinda 
Oliveira da Silva, conheci-
da como Dona Neném, pe-
los favores prestados à co-
munidade de Bonsucesso.

Paulo Henrique Leocádio da Silva 
PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita patrolamento e en-
saibramento das estradas 
do Córrego do Barro Bran-
co, das estradas vicinais dos 
Córregos Serrinha I, II e III, 
e da estrada vicinal que se 
inicia no final do Bairro Vila 
Nova até o Córrego Bon-
sucesso, para melhorar o 
escoamento da produção 
agrícola e turística.

4Patrolamento e ensaibra-
mento do final da Rua 
Quintino Bocaiuva, Bairro 
Nossa Senhora da Penha, 
pois a via está sendo toma-
da pelo mato e entulho. So-
licita, também, a colocação 
de meio fio para evitar que 
as aguas das chuvas escor-
ram para os fundos das ca-
sas já construídas no nível 
da Avenida Antônio Augus-
to de Oliveira, em atenção a 
pedidos dos moradores. 

4	Conclusão da obra de dre-
nagem em frente à Roca-
fé, no Bairro Vila Nova, 
para evitar a água parada, 
o mau cheiro e a prolifera-

ção de mosquitos.

4	Fechar a vala da Rua Coro-
nel Francisco Justo, bairro 
Quilombo, que foi aberta 
para executar serviço de 
reparo na rede sanitária. 

4	Aterramento das vale-
tas nas ruas do Parque 
Industrial, abertas pelas 
chuvas e patrolar e ensai-
brar as mesmas.

4	Solicita estudo do poder 
Executivo no sentido de 
efetuar mudanças do pa-
drão de vencimentos dos 
motoristas do município, e 
das demais categorias que 
estejam nas mesmas con-
dições, haja vista que com 
a diferença de reajuste os 
salários dos mesmos estão 
sendo reduzidos e ficando 
próximo ao salário mínimo. 

4	Instalação de aparelho 
de ar condicionado no 
salão da Capela Mortu-
ária (foto), a pedido das 
pessoas da comunidade. 
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Telefones úteis

4	Solicita instalação de ex-
tensão de rede da Vivo 
Celular, para o distrito de 
Nossa Senhora das Graças 
e para as comunidades de 
Rio Claro e Laranja da Terra, 
visando atender solicita-
ções de moradores. 

4	Reparo no calçamento da 
Rua Maria Luiza Florindo, 
que dá acesso a Av. Antônio 
Augusto de Oliveira, da Rua 
Antônio Monteiro Alves, e 
da subida do cemitério do 
Distrito de santíssima trin-
dade, que se encontram 
danificadas, com meio fio 
caindo, dificultando o aces-
so das pessoas.

4	Solicita designação de um 
professor de dança e de 
um professor de futebol 
para as crianças do distrito 
de Pequiá. 

4	Serviços de patrolamento das 

Rogério Cézar
SDD  - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Instalação sistema de trata-
mento de água na localida-
de de Rio Claro, distrito de 
São João do Príncipe, uma 
vez que a água que serve a 
comunidade foi analisada e 
considerada impropria para 
o consumo humano. 

4	Patrolamento da estrada vi-
cinal que se inicia na BR-262 
e se estende até a localidade 
de Rio Claro, no distrito de 
São João do Príncipe. 

4	Instalação de ventiladores 
e bebedouro no Posto de 
Saúde da localidade de Rio 
Claro, distrito de São João 
do Príncipe. 

4	Construção de Campos 
Bom de Bola no Bairro 
Vila Nova, distrito de San-
tíssima trindade e locali-
dade de Rio Claro, distrito 
de São João do Príncipe.  

4	Instalação de rede de ilu-
minação pública na Rua 
Davi Batista Gonçalves.

4	Pintura das faixas de pe-
destres no centro da cida-
de e no bairro Quilombo.

4	Patrolamento das estradas vi-
cinais do Córrego Tijuco Preto.

4	Efetuar mudança de estra-
da na localidade de Alto 
Trindade e em Córrego Ca-
eté (Santa Clara). 

estradas vicinais do Córrego 
conhecido como Leoterinho, e 
também das estradas vicinais 
do Córrego Tinguaciba, no dis-
trito de Pequiá. 

4	Moção de Aplausos aos mi-

litares Cabo Amaral e Sol-
dado Benevicto que acom-
panharam o 13° Passeio de 
Moto do Entorno do Capa-
raó, pelo excelente trabalho 
que vem sendo executado no 
Distrito de Pequiá.

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



O distrito de São João do Príncipe 
foi o primeiro a receber a sessão 
itinerante da câmara de iúna, na 
noite do dia 30 de março. O even-
to, realizado na quadra de espor-
tes da localidade, reuniu dezenas 
de moradores da região, que 
acompanharam de perto a ativi-
dade parlamentar. A iniciativa faz 
parte do projeto Câmara Cidadã e 
foi resultado de um requerimento 
do presidente da Associação de 
Moradores, Raul Horsth.

“A ideia do Câmara Cidadã é 
aproximar as atividades legisla-
tivas das comunidades do muni-
cípio, em especial nas localidade 
mais distantes da sede. A sessão 
itinerante também é um instru-
mento para democratizar e am-
pliar a participação de todos”, 
explicou o Presidente da Casa 
de Leis, José Marcos de Moraes 
(Marquinho da Saúde).

São João do Príncipe 
recebe sessão 
itinerante

também participaram da sessão 
itinerante, moradores das comu-
nidades do Rio Claro, São José 
das Três Pontes, Fazenda Alegria 
e Boa Sorte. 

Durante a sessão, os parlamen-
tares comemoraram a iniciativa. 
“É uma proposta muito interes-
sante para que os moradores 
mais distantes da sede possam 
saber como a Câmara funciona, 
e como é o trabalho legislativo”, 
avaliou o vereador João Ribeiro.

DEmAnDAS
Durante o uso da Tribuna Livre, o 
presidente da associação Fazen-
da Alegria, Carlos Roberto Vieira, 
fez vários requerimentos de me-
lhorias para a comunidade que 
representa. 

“Precisamos de uma ponte ade-
quada, pois a que temos está 

quebrada. Além 
disso, queremos 
ajuda para cons-
trução de um 
bueiro, de coloca-
ção de manilhas 
para desviar águas 
das chuvas, evi-

Moradores da região e de Rio Claro, São José 
das Três Pontes, Fazenda Alegria e Boa Sorte 
acompanham atividade legislativa 
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tando enxurradas nas estradas, e 
de caixas secas. Outra solicitação 
é sobre a montagem de equipa-
mentos. Nós conseguimos um 
secador de café, mas precisamos 
fazer um galpão e gostaríamos de 
contar com a ajuda do poder pú-
blico”, enumerou Carlos Roberto.

Sobre o apoio da administração 
na instalação de despolpadores 
e secadores de café, os par-
lamentares comentaram que 
muitos recursos chegam às as-
sociações de produtores, mas 
os investimentos não se con-
cretizam por falta de projetos 
do Executivo.

“A gente consegue recursos 
importantes, a comunidade se 
mobiliza para buscar documen-
tação e infelizmente a adminis-
tração perde os prazos e não 
consegue o investimento. são 
muitos recursos perdidos por 
falta de projetos”, analisou o ve-
reador João Ribeiro.  

Outros parlamentares reforça-
ram a importância de apoiar 
os produtores. “Há mais de 
ano tem recurso para secador 
e despolpador em Bonsucesso, 
de quadra de esporte em San-
ta Clara, e estamos perdendo 
quase R$ 400 mil por falta de 
projeto. É muita falta de vonta-
de política”, informou o verea-
dor Paulinho da Tôca.

“tem secador em santíssima 
Trindade que está enferrujando”, 
completou o vereador Adriano 
Ornelas.

Conhecendo o
Legislativo
Aproximadamente 50 alu-
nos da quinta série da escola 
Dr. Nagem Abikahir visita-
ram a Câmara de Iúna em 
abril e puderam conhecer o 
funcionamento da Casa de 
Leis e a atividade legislativa. 
O vereador Rogério Cézar 
recebeu os estudantes, que 
também visitaram a sede do 
Poder Executivo Municipal e 
do Judiciário em Iúna. 

“É muito importante que as 
crianças conheçam de perto 
como funcionam os três pode-
res, e, especialmente, a função 
do vereador, de legislar e fisca-
lizar. Durante a visita, eles co-
nheceram a rotina de trabalho 
dos vereadores, aprovação de 
Leis, entre outras ações parla-
mentares que desenvolvemos”, 
comentou o vereador Rogério 
Cézar.

Como forma de homenagear 
duas mulheres que se desta-
caram nos serviços em prol 
da cidadania, os vereadores 
Jonildo Muzi e Júlio Maria 
encaminharam projeto de 
Lei para dar nome à unidade 
de saúde no bairro Guanaba-
ra e à creche em Pequiá. As 
propostas foram aprovadas 
pelos parlamentares e san-
cionadas pelo Executivo. 

A Unidade de Saúde do bair-
ro Guanabara será denomi-
nada ESF Ilsa Bote-
lho Quarto. “Ela foi 
uma moradora que 
prestou relevantes 
serviços humanitá-
rios, sem receber 
nada em troca. É 
uma pessoa que 
merece essa home-

nagem em um posto de saúde, 
que foi um lugar onde ela tra-
balhou”, justificou Jonildo Muzi.

A creche de Pequiá (foto) rece-
berá o nome da professora Edvâ-
nia Emerick Labati de Melo. “Ela 
foi uma excepcional mulher que 
adorava as crianças. E nada mais 
justo do que essa homenagem. 
É uma forma 
de eternizar o 
nome dela”, 
explicou Júlio 
Maria.

mulheres 
homenageadas

Projeto câmara cidadã aproxima Legislativo e comunidades


