
Vereadores destacam 
a importância do rea-
juste ser retroativo a 
janeiro, beneficiando 
assim, os servidores 
municipais

Em reunião extraordinária 
realizada na última quinta-
-feira, 18/02, os vereadores da 
Câmara Municipal de Ibatiba 
votaram e aprovaram o Pro-
jeto de lei complementar que 
dispõem sobre a Revisão Geral 

em Açãoem Ação

Projeto cria o Dia Municipal Saúde 
da Família que, sendo sancionado, 
será comemorado todo dia 07 
de Abril.

Vereadores discutem condições 
de Unidade de Saúde em Santa 
Maria de Cima e pedem para que 
providências sejam tomadas.

Plenário da Câmara 
tem noite de emoção com 
lançamento de “Do Rosário 
a Ibatiba”. pág5pág2 pág3
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Câmara Aprova Projeto de Revisão 
Geral dos Servidores Municipais 

<	“Marquinho Delega”, Presidente da Câmara 
e Carlos Alberto - Beto da Saúde, Vice - Presidente

dos Servidores encaminhado 
pelo executivo municipal.

PeDIDo De 
DISPenSA De 
PRAzo
Após a leitura do projeto, o 
vereador Luciano Salgado 
(Pingo) fez requerimento 
verbal pedindo dispensa de 
prazos para o projeto, e, de 
forma unânime os vereado-

res aprovaram o requerimen-
to. Feita a leitura dos parece-
res das comissões o projeto 
foi à votação sendo aprovado 
por unanimidade.

RetRoAtIVo
O Projeto de Revisão Geral 
dos Servidores de Ibatiba teve 
como base para o reajuste o 
INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) que foi de 
11,28%. O reajuste será retro-
ativo a janeiro.

Campanha de combate ao Aedes aegypti
A mobilização nacional contra 
o Aedes aegypti está aconte-
cendo em todo país.  O mos-
quito, encontrado em todos 
os estados do Brasil, é o res-
ponsável pela transmissão dos 
vírus da dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela. Por isso 
os altos índices de infestação 
nas cidades brasileiras consti-
tuem uma ameaça importan-
te à saúde pública.

A Câmara Municipal de Iba-
tiba tem discutido a situação 
no município. O presiden-
te, vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo manteve 
contato com a Secretaria 
de Saúde, que informou que 
vem realizando ações re-
lacionadas ao combate do 
mosquito. Foi informado que 
durante o carnaval foi efetu-
ada panfletagem e que várias 
medidas estão sendo toma-

das para destacar a neces-
sidade da prevenção. “Mar-
quinho Delega” lembra que 
todos precisam participar.

“Estamos acompanhando o 
trabalho que está sendo rea-
lizado. Essa guerra é de todos 
nós”, destacou o presidente 
da Câmara.

Só este ano foram notifica-
dos 75.000 casos de dengue 
no país. No mesmo perío-
do no ano passado, foram 

49.857 casos, aumento de 
48%. A situação é ainda 
mais preocupante quando 

“A participação 
da comunidade 

também é muito 
importante no 

combate aos 
possíveis focos. ”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE 

se leva em conta que 2015 
já foi recordista em casos de 
dengue: 1,6 milhão de casos 

no ano todo, maior número 
desde que começaram os re-
gistros, em 1990.
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A Câmara Municipal re-
cebeu e aprovou projetos 
importantes para o nosso 
município.  Mesmo com o 
recesso parlamentar rea-
lizamos reuniões extraor-
dinárias para votações e 
decisões que precisavam 
acontecer o mais rapida-
mente possível. E entre 
esses projetos destaco 
o de Revisão Geral dos 
nossos Servidores. Logo 
que recebemos o proje-
to procuramos analisar a 
sua constitucionalidade 
e legalidade para coloca-
-lo em votação. E assim, 
como já aconteceu nos 
anos anteriores da nos-
sa legislatura, a principal 
preocupação era de fazer 
o melhor possível para os 
nossos servidores muni-
cipais. Neste processo, o 
diálogo com o executivo 
foi importante para que o 

reajuste de 11,28% pudes-
se ser concedido. Assim os 
servidores que já estavam 
com seus salários defasados, 
poderão receber seus venci-
mentos com o reajuste e de 
forma retroativa, portanto 
sem perdas. 

Acredito que tudo foi pos-
sível graças ao empenho do 
legislativo, e a abertura do 
executivo para nos ouvir e 
aplicar aquilo que é o melhor 
para todos.

Para finalizar gostaria de 
parabenizar os nossos atle-
tas pelas grandes participa-
ções em eventos regionais, 
estaduais e até nacionais. 
Lembro também dos nos-
sos escritores, enfim aque-
les que tão bem nos re-
presentam e descrevem a 
nossa história. Parabéns 
pelas conquistas!

em Açãoem Ação
Conversa com o Presidente 

Marquinho Delega
PRESIDENTE DA CÂMARA

Mesa Diretora
PRESIDENTE Marcus Rodrigo Amorim Florindo (PMN)
VICE-PRESIDENTE Carlos Alberto dos Santos (PSD)
1º SECRETÁRIO Ivanito Barbosa de Oliveira (PP)

Vereadores
<	Carlos Alberto dos Santos - PSD

 Beto da Saúde
 carlos.alberto@camaraibatiba.es.gov.br
<	Elias Cândido da Silveira - PSC

 Lili da Barbearia
 elias.candido@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ezequias Mariano Gomes da Silva - PP

 Ezequias Mariano
 ezequias.mariano@camaraibatiba.es.gov.br
<	Ivanito Barbosa de Oliveira - PP

 Vanito
 ivanito.barbosa@camaraibatiba.es.gov.br
<	João Brito Pereira Filho - PV

 Jango
 joao.brito@camaraibatiba.es.gov.br
<	Jorcy Miranda Sangi - PSD

 Jorcy Miranda Sangi
 jorcy.miranda@camaraibatiba.es.gov.br
<	Luciano Miranda Salgado - PMDB

 Luciano Salgado
 luciano.salgado@camaraibatiba.es.gov.br
<	Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN

 Marquinho Delega
 marcus.rodrigo@camaraibatiba.es.gov.br
<	Silvio Rodrigues de Oliveira - PMDB

 Silvio do Barateiro
 silvio.rodrigues@camaraibatiba.es.gov.br

Câmara Municipal de Ibatiba
Rua Luiz Crispin, nº 29, Centro, Ibatiba/ES
TELEFONE (28) 3543.1249
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ACESSE www.camaraibatiba.es.gov.br
CURTA facebook.com/legislativodeibatiba
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Que Deus possa 
iluminar e abençoar 

a todos nós!!!

Apoiar os nossos servidores 
e valorizar a história 
do nosso povo

Em Sessão ordinária reali-
zada na quinta-feira (11/2), 
os vereadores da Câmara 
Municipal de Ibatiba em 
votação unânime aprova-
ram o projeto de lei de au-
toria do vereador, Luciano 
Miranda Salgado (Pingo) 

Projeto cria o Dia 
Municipal Saúde 
da Família

Na Sessão do último 
dia 18/02, quinta-fei-
ra, foi votado e apro-
vado o projeto de lei 
completar de autoria 
da mesa diretora da 
Câmara Municipal de 
Ibatiba que trata sobre 
o reajuste dos servido-
res do legislativo mu-
nicipal. Após a leitura 
e dispensa de prazos o 
citado projeto foi apro-
vado por unanimidade.

ReAjUSte DoS 
SeRVIDoReS 
DA CâMARA

<	Vereador Luciano Salgado(Pingo) autor do Projeto

Aos nossos alunos e pro-
fessores, desejo que o 
ano letivo seja de muitos 
aprendizados e grandes 
vitórias. 

que cria O Dia Municipal 
Saúde da Família, que po-
derá ser comemorado em 
07 de Abril. Segundo a lei 
aprovada pelos parlamen-
tares, a data passa fazer 
parte do calendário oficial 
de eventos do município.
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O Livro “Do Rosário 
a Ibatiba” que 
foi lançado na 
sexta-feira, 29 de 
janeiro, traz belas e 
importantes imagens 
ilustrativas e conta a 
história de pessoas 
que contribuíram para 
o desenvolvimento 
e o progresso do 
município 

A escritora iunense,Sattuth  
Alcure Quarto lançou o li-
vro “Do Rosário a Ibatiba”. O 
lançamento da obra e noite 
de autógrafos foi na última 
sexta – feira, 29 de Janeiro, 
na Câmara. Autoridades, es-
critores, amigos, familiares e 
diversas pessoas interessadas 
em adquirir o livro, compare-
ceram ao evento.

O livro traz parte da história 
daqueles que contribuíram 
para o desenvolvimento do 
município de Ibatiba.

A escritora falou com emo-
ção dos mais de 16 anos de 
pesquisa que culminaram 
com a obra. Fez um agrade-
cimento especial a Rober-
to Scardino Justo Marcondi 
(Beto Marcondi), coautor, 

que a ajudou nas pesquisas e 
correção.

“O objetivo foi registrar a 
história para que não caia 
no esquecimento. Escrevi 
este livro por amor a minha 
terra e agradeço a todos que 
colaboraram dando entrevis-
tas, apoiando e nos incenti-
vando.” falou emocionada a 
autora.

Dona Sattuth mora em Iúna 
há mais de 40 anos e tem 
um carinho especial por Iba-
tiba e sua história. Nasceu 
no hoje município de Ibatiba, 
em 1933, quando o pequeno 
distrito se chamava Rosário e 
ainda pertencia a Iúna.

Sattuth Alcure Quarto é Fi-
lha de Maria Rodrigues Alcu-
re e Elias Alcure - libanês.  

ACADeMIA 
De LetRAS
A escritora,  Sattuth Alcure 
Quarto é membro da Acade-
mia Iunense de Letras, desde 
10 de setembro 2005. O atu-
al presidente da Academia, o 
Jornalista, José Saloto Sobri-
nho esteve presente na Câ-
mara Municipal prestigiando 

Plenário da Câmara Municipal tem 
noite de emoção com lançamento
de “Do Rosário a Ibatiba”

3

o evento.

“Temos que comemorar 
esse momento. A Sattuth é 
uma jovem de 82 anos com 
energia de 16. Esta obra com 
certeza vai contribuir muito 
para Ibatiba, Iúna e região.”

“Academia Iunense de Le-
tras se orgulha em ter como 
membro essa pessoa maravi-
lhosa e competente que é a 
escritora, Sattuth.” finalizou 
o presidente.

VeReADoReS 
PReSenteS
O Vereador Silvio Rodrigues, 
que é sobrinho da escritora 
estava muito emocionando 
com o feito da tia, e abraça-
do junto a ela disse:

“Sinto-me orgulhoso como 
vereador e sobrinho da tia 
Sattuth. Ela com seus 82 
anos, mostrou o tamanho 
de sua fé e de sua garra, e, 
com certeza esta é a obra 
que ela tem a maior admi-
ração. Pois ela teve a opor-
tunidade de contar a histó-
ria “Do Rosário a Ibatiba”, 
história que ela também faz 
parte.” disse.

<	Grande número de populares presentes

<	José Saloto Sobrinho, presidente da Academia 
Iunense de Letras. Homenagem à escritora Sattuth

<	Vereador Silvio Rodrigues, abraçado com a 
escritora e tia. Momento de emoção

<	Os autores autografando a obra 



4
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RobeRto 
CARLoS 
SCARDIno 
jUSto 
MARConDI
O escritor Roberto Car-
los Scardino Justo Mar-
condi, coautor do livro 
lembrou-se do árduo es-
forço, pesquisas e traba-
lho científico para fazer 
a obra em ordem crono-
lógica com datas e fatos 
verídicos.

“Houve dia de passarmos o 
tempo todo pesquisando, 
começando às 07 horas da 
manhã e indo até 20 horas, 
atualizando datas. Foram 
muitos anos de pesquisa 
e dedicação.” lembrou. Ele 
também agradeceu a De-
nilson Mariano da Editora 
o lutador de Belo Horizon-
te pelos encaminhamentos 
e orientações a respeito da 
publicação do livro.

“Denilson foi importantís-
simo, abraçou o projeto 
e nos passou orientações 
que foram de vital impor-
tância.” frisou.

PReSençA Do 
PReSIDente
O presidente da Câmara 
municipal, vereador Marcus 
Rodrigo Amorim Florindo - 
“Marquinho Delega” esteve  
presente e destacou a im-
portância do livro.

“Nós da Câmara Municipal es-
tamos felizes com o trabalho 
da dona Sattuth, e também 
de Roberto Carlos Scardino 
Justo  Marcondi. Pois assim, os 
nossos jovens poderão conhe-
cer ainda mais a nossa histó-
ria. A eles, os agradecimentos 
por essa grande obra, de valor 
inestimável.”  frisou o presi-
dente da Câmara Municipal. 

“Marquinho Delega” lem-
brou emocionado que alguns 
de seus familiares vivencia-
ram partes dos acontecimen-
tos relatados na obra.

“Olhando o livro e já foleando 
as primeiras páginas, volto ao 
passando imaginando como 
o nosso povo sofreu lutando 
pela nossa terra. Me emocio-
no ainda mais, sabendo que 
muito desses personagens 
históricos do nosso municí-
pio tem alguma ligação fami-
liar comigo, e com muitos de 

meus familiares e amigos.” 
disse o presidente em tom de 
emoção, valorização e respei-
to, parabenizando a autora 
pela grande obra.

noVo LIVRo
O Livro “Do Rosário a Ibatiba” 
que foi lançado na sexta-feira, 
29 de janeiro, traz belas e im-
portantes imagens ilustrativas 
e conta a história de pessoas 
que contribuíram para o de-
senvolvimento e o progresso 
do município de Ibatiba.

A obra foi editada pela Editora 
O Lutador de Belo Horizonte, 
Minas Gerais, e poderá ser ad-
quirida pelos interessados.

<	Roberto Carlos Justo Marcondi – Coautor. 
“Uma obra realizada com muito esforço e muita pesquisa”

<	“Marquinho Delega”, presidente 
da Câmara. Elogios à autora

“Mês de Maio Em Iúna” 
(em colaboração aos es-
critores Luiz Sérgio Quar-
to e Roberto Scardino 
Justo Marcondi), “Diário 
de Uma Peregrina Na Ter-
ra Santa” e “História Em 
Versos Família Alcure”.

“Olhando o livro 
e já foleando as 
primeiras páginas, 
volto ao passando 
imaginando como 
o nosso povo 
sofreu lutando pela 
nossa terra. Me 
emociono ainda 
mais, sabendo 
que muito desses 
personagens 
históricos do 
nosso município 
tem alguma 
ligação familiar 
comigo, e com 
muitos de meus 
familiares e 
amigos”.

Marquinho Delega
PRESIDENTE

oUtRAS obRAS 
PUbLICADAS

<	José Alcure, prefeito de Ibatiba. 
“Tenho orgulho de fazer parte desta história”

<	Clécio e João Elias, filhos de dona Sattuth e Jorgeana Heringer (Nora). 
“A família acompanhou todo o processo para concretização do livro”

FLASHeS Do eVento

<	Algumas das autoridades presentes
<	A noite foi de muitas homenagens e carinho
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Segundo os 
parlamentares a 
unidade ficou sem 
prestar atendimento 
à população por 
cerca de 100 dias 
por falta de um 
profissional de 
limpeza

Em reunião ordinária reali-
zada na última quinta-feira 
(11/02), os vereadores da 
Câmara Municipal de Iba-
tiba pediram providências 
por parte do executivo 
municipal em relação às 

condições da Unidade de 
Saúde, localizada em Santa 
Maria de Cima. Segundo os 
parlamentares a unidade 
ficou sem prestar atendi-
mento à população por 
cerca de 100 dias por falta 
de um profissional de lim-
peza.

“Não existe um servidor 
responsável pela limpeza, 
dificultando que médico, 
enfermeiro, agentes de 
saúde e outros profissio-
nais realizem suas ativida-
des.” citou o Vereador Elias 
Cândido – Lili da Barbearia.

Ainda, segundo os vere-
adores, o local que deve 
ser usado como ponto de 
prevenção de problemas 
de saúde, vivencia uma si-
tuação que necessita uma 
atenção maior por parte do 
Executivo. 

“Nos últimos 90 dias já é a 
quarta vez que visito a Co-
munidade e me deparo no-
vamente com problemas na 
Unidade de Saúde. É uma 
situação de calamidade, 
pois está em extrema sujei-
ra.” declarou Luciano Sal-
gado – Pingo. 

Vereadores discutem 
condições de Unidade de Saúde 
em Santa Maria de Cima 

Vereador Silvio Rodrigues pede Moção 
de Aplauso para Irmã Adiles e Sattuth Alcure

Na Sessão da Câmara 
Municipal de Ibatiba re-
alizada na última quinta-
feira (11/02), o vereador 
Silvio Rodrigues pediu 
Moção de Aplauso para 
duas pessoas de desta-
que no município. O Par-
lamentar solicitou Moção 
de Aplauso para a escrito-
ra Sattuth Alcure Quarto, 
que lançou recentemente 
o livro, “Do Rosário a Iba-
tiba” que conta parte da 
história daqueles que aju-
daram na construção do 
município desde quando 
era distrito de Iúna até se 
tornar município. 

“Tia Sattuth pesquisou du-
rante 16 anos. Ela conviveu 
com os primeiros habitan-
tes de Ibatiba, conhece 
muito a nossa história. Pes-
quisou, entrevistou muita 
gente e transformou tudo 
isso numa obra maravilho-
sa. Merece ser homenagea-
da por nós juntamente com 
o coautor da obra, o tam-
bém escritor Roberto Car-
los Scardino Justo Marcon-
di.” destacou o vereador.

Silvio Rodrigues também pe-
diu Moção para a Irmã Adiles 
Maria Marcon, pelo trabalho 
desenvolvido no município.

“A irmã Adiles trabalhou em 
Ibatiba por 12 anos na igreja 
Católica como coordenado-
ra da catequese paroquial e 
formação de lideranças. Pa-
ralelo a esse trabalho desen-
volveu e ajudou a implantar 
o PROSOL (Projeto Solida-
riedade e Esperança), antigo 
PETI, por 10 anos de forma 
voluntária, com atendimen-
to médio de 170 crianças e 
adolescentes, participando 
de eventos e acompanhan-
do e motivando os alunos do 
projeto. Enfim, é uma pessoa 
que já fez muito por Ibatiba e 
por nossas crianças e adoles-
centes.” disse o vereador. <	Vereador Silvio Rodrigues

“Não existe ser-
vidor responsável 
pela limpeza, difi-
cultando que mé-
dico, enfermeiro, 
agentes de saúde 
e outros profissio-
nais realizem suas 
atividades”.

Lili da Barbearia
VEREADOR

“Já é a quarta 
vez que visito 
a Comunidade 
e me deparo 
novamente com 
problemas na 
Unidade de Saúde. 
É uma situação de 
calamidade”.

Luciano Salgado
VEREADOR (PMDB)

“Peço ao executivo 
que tome provi-

dências em relação 
à reforma da Uni-
dade de Saúde. A 

paralisação preju-
dicou a todos que 

necessitaram de 
atendimento”.

Beto da Saúde
VEREADOR

O vereador Carlos Alber-
to - Beto da Saúde solici-
tou melhorias na Unidade 

de Saúde de Santa Maria e 
lamentou a paralisação do 
atendimento por falta de 
um profissional de limpeza.

“Quero pedir ao executivo 
que tome providências em 
relação à reforma da Unida-
de de Saúde. Mas, lamento 
que os serviços tenham sido 
suspensos por falta de uma 
pessoa para realizar a lim-
peza, já que o local é teo-
ricamente pequeno, e a pa-
ralisação prejudicou a todos 
que nesse período necessi-
taram de atendimento.” 
lembrou o parlamentar.



Câmara recebe servidores municipais
Presidente 
Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo – 
“Marquinho Delega” 
disse que projeto 
seria retroativo

Na reunião da Câmara Mu-
nicipal realizada no último 
dia 11/02, quinta-feira, o 
presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos 
de Ibatiba, Edson Geraldo 
Saloto esteve utilizando a 
tribuna da casa de leis para 
reivindicar apoio dos vere-
adores nas reivindicações 
da categoria. O líder sin-
dical esteve acompanha-
do por vários servidores, e 
explicou as manifestações 
ocorridas no município. 

“Realizamos uma assem-
bleia com a presença de 
140 servidores municipais 
e decidimos pelas manifes-
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tações. Os salários estão 
defasados, além de cortes 
de alguns direitos dos nos-
sos trabalhadores. Viemos 
aqui solicitar a ajuda dos 
vereadores.” disse o líder 
sindical.

O vereador Jorcy Miranda 
Sangy parabenizou os ser-
vidores pelas reivindica-
ções de seus direitos.

“Parabenizo a todos os ser-
vidores pela luta em defesa 
de seus direitos. Mas, lem-
bro também do esforço do 
executivo para resolver a 
situação, encaminhando o 
projeto de reajuste.” frisou.

Carlos Alberto – Beto da 
Saúde, disse que os salários 
precisam ser reajustados.

“Não só os salários dos 
servidores nível 01, mas, 
os vencimentos de todos 

os níveis da administração 
precisam ser reajustados. 
Situação que será resolvida 
com a apreciação e vota-
ção do projeto de reajuste 
pela Câmara.” lembrou o 
parlamentar.

João Brito Pereira Filho – 
Jango disse que os servido-
res estão corretos em suas 
reivindicações.

“Estão corretos em bus-
car seus direitos. Podem 
contar com o nosso apoio 
dentro daquilo que prevê a 
lei.” citou.

Ivanito Barbosa de Oliveira 
– Vanito destacou a impor-
tância dos servidores mu-
nicipais.

“São os servidores que mo-
vimentam o município. Eles 
têm papel de destaque no 
nosso desenvolvimento. 
Espero estar votando logo 
esse projeto de reajuste.” 
pontuou o parlamentar.

Ezequias Mariano Gomes 
falou do apoio aos servido-
res:

“Os nossos servidores 
podem contar com todo 
apoio. Parabenizo pe-
las reivindicações. Assim 
como, parabenizo também 
o chefe do executivo que já 
encaminhou o projeto de 

<	Alguns dos servidores presentes no plenário Eden Faustino

<	Os Vereadores discutiram a importância do 
Projeto de Revisão Geral dos Servidores Municipais

<	Vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo – “Marquinho Delega”, Presidente da Câmara Municipal; 
João Brito Pereira Filho – Jango, Ezequias Mariano Gomes e Beto da Saúde; Silvio Rodrigues – “Silvio 
do Barateiro”; Ivanito Barbosa de Oliveira – Vanito; Elias Cândido – Lili da Barbearia; Luciano Salgado 
– Pingo; Jorcy Miranda Sangy

O Projeto de Revisão Sa-
larial dos Servidores foi 
aprovado na reunião extra-
ordinária da Câmara rea-
lizada dia 18 de fevereiro. 
Ver matéria de capa

em Açãoem Ação

reajuste que será votado 
por nós vereadores.” 

O Vereador Elias Cândido – 
Lili da Barbearia disse que 
todos os servidores neces-
sitam de reajuste, mas a 
situação dos servidores de 
nível 01, é ainda pior.

“Claro que todos os salá-
rios precisam ser reajusta-
dos, mas, os nossos traba-
lhadores do nível 01, são 
os que estão em situação 
ainda pior.” frisou.

Segundo o vereador Lucia-
no Miranda Salgado – Pin-
go, o projeto encaminhado 
não prevê reajuste retro-
ativo e também cobrou o 
pagamento de insalubrida-
de para os servidores.

Silvio Rodrigues de Olivei-
ra – Silvio do Barateiro dis-
se que os vereadores estão 
do lado dos servidores.

“Estamos do lado de vocês, 
vamos acompanhar de per-
to, votar e resolver essa

situação do reajuste.” fa-
lou o parlamentar.

O presidente da Câmara, 
Vereador, Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo – “Mar-
quinho Delega” disse que 
convocará uma reunião 
extraordinária para apre-
ciação e votação do proje-
to e que os servidores não 
seriam prejudicados.

“Vamos ver qual índice será 
utilizado IPCA ou IPC, com 
o reajuste podendo chegar 
a 11,28%. Vamos trabalhar 
para que o reajuste seja re-
troativo, como aconteceu 
em anos anteriores. Sabe-
mos da importância desse 
reajuste e queremos o me-
lhor possível para os ser-
vidores.” finalizou o presi-
dente da Casa de Leis.

“Realizamos uma 
assembleia com 
a presença de 
140 servidores 
municipais e 
decidimos pelas 
manifestações”.

Edson Geraldo Saloto
PRESIDENTE DO SINDISPUMIES
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