
Na sua opinião, quais as ações 
mais importantes realizadas pelo seu 

governo?
Rosa Maria, diretora da rede  

Estadual em Cubatão

Gilda, Cubatão somos todos nós. A Administração Municipal está desenvolvendo diversas ações para a melho-
ria da cidade, e conta com o apoio dos munícipes para criarmos uma nova Cubatão. As melhorias na Avenida Nove de 

Abril são uma parte mais visível das mudanças que estamos realizando, mas também estamos promovendo a redução do 
comércio informal, por meio de estímulos à formalização como é o caso do Cartão Servidor Cidadão; criamos o Bolsa 
Família Municipal, para complementar o auxílio federal às famílias mais privadas de recursos, ajudando-as a recuperar 
sua condição de cidadania; com as Praças da Cidadania (a primeira já inaugurada na Vila São José) e a mentalidade de 
integrar escola e comunidade, procuramos formar cidadãos e desenvolver a idéia de comunidade; estamos criando con-
dições para que as pessoas iniciem novas atividades formais, como as Cantinas Solidárias. Também solicitamos maior 
policiamento ao governo estadual para melhorar a segurança, e aguardamos as verbas federais do Pronasci para desen-
volver o programa de monitoramento com câmeras. Fora do Centro, lembre do esforço que fizemos para iluminar as vias 
marginais da Anchieta e interligação, o acesso à Ilha Caraguatá e de modo geral as vias públicas: o aumento da ilumina-
ção noturna traz mais segurança para a população. Lembro que, no ordenamento das atribuições federativas, a seguran-
ça é exercida pelos governos estaduais, cabendo aos municípios as ações complementares (educativas e de assistência 

social).

Quero parabenizá-la pela melhoria em vários pontos da cidade, inclusive na Avenida 9 de 
abril, que com certeza ficará muito linda. 

Mesmo depois da avenida pronta, vai continuar a presença dos camelôs com suas frituras e com os lotea-
mentos ilegais impostos até mesmo por quem nem mora na cidade? Serão colocadas câmeras de segurança 
para aumentar a segurança dos munícipes, dos comerciantes e diminuir a impunidade dos bandidos?

                                                                        Gilda França, Comerciante

9 perguntas no 9 de Abril
Caso seja a candidata do seu partido nas eleições de 2012, se reeleita, 

quais suas metas e incentivos para o comércio de Cubatão?
Vicente, Comerciante

Tenho aprovado seu governo e apreciado sua garra. Caso tenha a oportunidade 
de continuar governando Cubatão quais são suas principais metas para avançar em 

melhorias na cidade?
Eri Costa, Locutor

Querida prefeita, o que será das Cotas?
Dantas, Motorista do transporte escolar

É inegável a força da mulher no mercado de trabalho e na política. Como 
diretora do Ateneu Cubatão, e sendo eu também mãe de dois filhos, acompanho to-

dos os dias a luta árdua das mulheres da nossa cidade em conciliar a busca por sucesso 
profissional e o equilíbrio com a vida familiar, sempre priorizando o bem-estar e a 
educação de nossas crianças. Assim, gostaria de saber se a prefeita também enfrentou 
esse dilema, como a maioria das mulheres de Cubatão, e como isso afetou sua trajetó-
ria na política.

Cleide Victor da Silva, diretora do Ateneu Cubatão

Cara prefeita Marcia, eu gostaria de saber se existe algum tipo de proposta sua voltada para 
o incentivo fiscal aos empresários cubatenses e ao comércio. Se existirem, quais são elas?

João Carlos (Geladeira), Empresário

Vicente, minhas convicções e meu jeito de fazer política são os mesmos, desde que ingressei na verean-
ça. As 24 horas do dia são insuficientes para fazer tudo o que eu gostaria em benefício da cidade, e até o último 

dia de meu mandato, minha ação será nos caminhos já traçados. Penso que Cubatão precisa ampliar muito as 
áreas de comércio e serviços, por várias razões: não pode ficar tão dependente da receita tributária das indústrias, 
que tem caído nos últimos anos, sendo recomendável equilibrá-la com a proveniente de outros setores; as indús-
trias tendem a gerar empregos de alta especialização e em pequena quantidade, quando precisamos, nos próximos 
anos, de empregos em quantidade e com menor nível de especialização, como os que o crescimento do comércio 

e da prestação de serviços podem promover.

Eri, nosso programa de ação é o que estamos cumprindo agora, e que esperamos ampliar: 
melhorar a cidade como um todo, tornar Cubatão não apenas uma cidade agradável para se viver, mas 

também um atrativo turístico (pois isso tem grande potencial gerador de empregos e renda); ampliar as 
ações em prol da segurança pública, garantir a instalação de toda a infra-estrutura necessária aos novos 
assentamentos habitacionais e a continuidade dos planos de urbanização que estão em curso; melhorar 
sempre as condições sanitárias e educacionais da cidade e manter o cumprimento das metas previstas na 
Agenda 21 de Cubatão; enfim, devolver ao cubatense o orgulho e o prazer de viver nesta cidade.

Cara Cleide, como sabe, sou esposa e mãe, e agora avó; por isso tenho a vivência prática 
do que significa conciliar o lar com a ação profissional e política, e até com estudos de pós 

graduação que concluí recentemente. Por isso, uma de minhas preocupações como vereadora e 
agora como prefeita foi criar condições melhores para que as mulheres possam desenvolver seu 
pleno potencial. Ampliei o número de vagas em creches, de 800 para perto de 3.000, em período 
integral, para que as mulheres tenham mais condições de assumir empregos melhores; promovi 
cursos de capacitação, a formação de cooperativas de costureiras e associações de mulheres para 
a criação de cantinas solidárias; ações como o Pró-Comércio, o Pacto pelo Emprego e o IPTU do 
Bom Empreendedor ajudam a fomentar a criação de empregos femininos, da mesma forma que as 
mudanças no transporte público permitiram a volta de 200 cobradoras e outras funcionárias. Além 
disso, venho promovendo o protagonismo feminino nas ações públicas em Cubatão.

Dantas, as Cotas estão passando por ações do governo estadual, dentro do Programa 
de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, iniciado há alguns anos. Os moradores sa-

bem que a intenção é remover as pessoas das áreas de risco à sua própria segurança, e também 
de áreas consideradas de risco à preservação do Parque Ambiental da Serra do Mar. Algumas 
das famílias deverão permanecer nas áreas habitadas, onde houver condição de urbanizar, e 
as demais devem ser levadas para conjuntos habitacionais. A Prefeitura tem participado nesse 
processo, procurando a medida justa nas remoções e que os moradores tenham seus direitos 

assegurados, e que toda a infra-estrutura seja garantida à população.

Natan, você deve ter notado que periodicamente fazemos rea-
dequações internas, de modo a ajustar a equipe para o atendimento das 

necessidades de governo, que também mudam, da mesma forma que as 
empresas privadas mudam seus diretores para acompanhar as demandas 
do mercado. Essa é uma tendência que deve continuar, de afinar a sinto-
nia da máquina administrativa com as expectativas dos cidadãos.

Caro André, nossa posição sobre os alojamentos 
e o emprego para os cubatenses é clara e vem sendo 

demonstrada através de inúmeras ações, seja para coibir 
práticas ilegais, seja para estimular a oferta de empregos 
de qualidade para os cubatenses. Procuramos desenvolver 
a economia local, para que ela tenha condições de absor-
ver mais trabalhadores, e criar uma Nova Cubatão, na qual 
as pessoas tenham satisfação e orgulho de morar.

Caro Geladeira, já existem várias iniciativas assim, das quais as mais relevantes são o IPTU do Bom Empreen-
dedor, o Pró-Comércio, o Cartão Servidor Cidadão e a nova Lei Geral Municipal. O desconto no imposto para os bons 

empreendedores visa premiar boas práticas empresariais ligadas ao município, e pode chegar a 10% do imposto devi-
do; o Pró-comércio e o Cartão Servidor Cidadão objetivam ampliar o comércio local, gerando assim novos empregos, 
atraindo novas redes de lojas e serviços; a Lei Geral Municipal, já aprovada e em fase de regulamentação, estimula o 

empreendedorismo, permitindo, por exemplo, direcionar parte das compras públicas para o empresariado local.

09 de abril de 2012

Cubatão vive intenso aquecimento no setor 
imobiliário, de olho numa classe média que quer ficar 

na cidade, contrariando a tendência de êxodo, observa-
da há alguns anos. O que se pretende intensificar de ser-
viço público e lazer para satisfazer esta demanda.
E como a prefeita vê a questão dos alojamentos que in-
flacionam o mercado imobiliário e representam a indús-
tria de portas fechadas para o trabalhador local?

André Louro, presidente da OAB Cubatão

Rosa, colega de nome e profissão, con-
sidero como principal realização, até agora, a 

revitalização do sistema escolar. Não apenas por 
ser o maior programa de reforma de prédios esco-
lares, ou pela entrega de computadores aos alunos 
e professores, mas pela criação de uma nova men-
talidade de integração comunidade-escola, em que 
as pessoas tenham a consciência de que o proces-
so educacional é responsabilidade de todos – pais, 
professores e comunidade. Outras ações deste 
governo tiveram também o objetivo de fortalecer 
a cidadania, que agora é até nome de praça, crian-
do o sentimento de comunidade, de pertencimento 
a um grupo que vive e trabalha junto nesta cidade. 
Conseguimos também atender a antigas reivindi-
cações, como a melhora do transporte público, a 
revitalização do Parque Novo Anilinas, remodela-
ção de praças e vias como a Nove de Abril, iniciar 
a urbanização da Vila Esperança e outros núcleos 
habitacionais, reduzir o desemprego em geral e 
para nichos mais problemáticos (jovens, mulhe-
res, ex-detentos) em especial.

O que reflete na administração dos municípios são as se-
cretarias e quem está à frente delas. Portanto gostaria de saber se 

num próximo governo manteria sua forma de governar?
 Se pensar em mudanças, quais seriam?

Natan Ramos Silvestre, Diretor do CEAD

Prefeita Marcia Rosa
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de presente
A nova Nove de AbrilParque Anilinas 

de cara nova

Arborização

A avenida que leva o nome 
da data de emancipação da 
cidade conta agora com um 
visual mais moderno

Na reta final, a moderni-
zação da Avenida Nove de 
Abril começa a ficar visível. 
A via recebeu 25 novos postes 
de iluminação, cada um com 
14 m de altura, com ilumi-
nação especial. Os fios serão 
subterrâneos, inclusive o que 

leva energia aos semáforos. 
Cinco semáforos foram 

instalados no trecho entre o 
Anilinas e a ponte Rio Cuba-
tão, com botoeiras para tra-
vessia de pedestres e avisos 
sonoros para pessoas com 
deficiência visual. A rua re-
cebe também novo recapea-
mento da via, pintura do solo 
e a jardinagem do canteiro 
central.

O Novo Parque Anilinas traz 
muitas novidades. Além de fun-
cionar em novo horário  (das 9h às 
22 horas), possibilitando o acesso 
a pessoas que desejam fazer ativi-
dades no período noturno, o par-
que abrigará os projetos musicais 
desenvolvidos pelo Município, 
como o Banda Escola Cubatão, 
além de um teleférico, que já foi 
instalado. De cara nova e estru-
tura moderna, o Novo Anilinas é 
um grande presente para a cidade, 
mas a segunda parte das obras está 
prevista para ser entregue em 30 
de abril.

No Novo Anilinas são desen-
volvidas atividades esportivas 
como basquete, vôlei, handebol, 
tênis de mesa, skate, arvorismo, 
aulas de ginástica, skate e aulas de 
dança de salão. Para coordenar os 

trabalhos a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer mantém no 
local monitores qualificados em 
cada modalidade sob a coordena-
ção da Semes.

As atividades fazem parte do 

Programa de Esportes e Lazer de 
Cubatão (PELC), aberto ao públi-
co em geral, uma parceria entre a 
Prefeitura de Cubatão e o Minis-
tério dos Esportes. O objetivo é 
atender cerca de 1.200 munícipes.

A Secretaria de Meio Ambiente de Cubatão 
busca técnicas para arborização correta, o que traz 
beneficios à população. A falta de planejamento 
pode estragar as vias, casas e muros, pois inclui 
espécies de árvores que não são próprias para o 
solo da cidade. A acessibilidade também deve ser 
levada em consideração.

No entorno do Parque Anilinas, como em ou-
tras ruas da cidade, foram plantadas árvores nati-
vas da região de Mata Atlântica. Esta vegetação 
atrai espécies da fauna mesmo na área urbana.

Fotos: Imprensa / PMC

• Readequação e 
manutenção da UME 
Estado de Minas Gerais, 
Rua São João, 106, Vila 
Nova .

• UME Jardim 
Casqueiro, na Praça da 
Independência, 552. 

• Readequação e 
manutenção da UME 
Estado do Amazonas, na 
Rua Embaixador Pedro 
de Toledo, 100, Vila Santa 
Rosa.

• Entrega da Avenida Nove 
de Abril modernizada e 
revitalizada. 

• Inauguração da Estação 
das Artes, na Avenida Nove 
de Abril, que passou por um 
processo acessibilidade e 
restauração.

• Unidade Municipal de 
Ensino Estado do Piauí.

• Readequação e manutenção 
da UME Princesa Isabel, na Praça 
Getúlio Vargas, 50, Vila Couto. 

Entregas
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entrevista

Mesmo não tendo nas-
cido aqui, o presidente da 
Câmara Municipal é um 
cubatense de coração. O 
advogado e vereador Doni-
zete Tavares do Nascimen-
to, em seu quarto 
mandato, é o mais 
votado da história 
da Cidade, e repre-
senta um pouco da 
história das pesso-
as que vieram para 
Cubatão em busca 
de melhores oportu-
nidades.

Donizete veio à 
Cidade com 14 anos 
em uma Kombi com 
sua família, de Itu-
tinga, Minas Gerais. 
O primeiro emprego 
foi na antiga Pada-
ria Matriz, onde co-
meçou a ter contato 

“Tudo que eu fizer por Cubatão é 
pouco pelo que tem feito por nós”

O presidente da Câmara de Cubatão, Donizete Tavares Nascimento, veio com 14 anos para a Cidade, 
e também se considera filho de Cubatão. A perspectiva é de que o Município continue crescendo

maior com outros cubaten-
ses de nascimento, ou que 
escolheram a Cidade para 
viver.

Chegou a servir a Aero-
náutica por três anos, e de-

pois trabalhou na indústria, 
na Cosipa (Cubatão), e na 
Nordon (Santo André). Em 
seguida iniciou a carreira 
de empresário, abrindo o 
Kryca’s Bar, onde perma-

neceu durante 20 anos.
Foi com o bar que se 

popularizou, e incentiva-
do por moradores, candi-
datou-se a vereador em 
1992, elegendo-se como o 

terceiro mais vota-
do. Reelegeu-se em 
1996, nas eleições 
de 2000 o partido 
não teve coeficiente 
para que fosse elei-
to, e voltou à Câma-
ra em 2004, sendo 
reeleito em 2008, 
com 2.306 votos, 
o mais votado da 
história da Cidade. 
É presidente da Câ-
mara Municipal no 
biênio 2011/2012.

A trajetória de 
sucesso do vere-
ador é motivo de 
orgulho para ele e 

a família, que não deixa de 
lembrar que o principal res-
ponsável por isso é Deus. 
“Agradeço muito a Ele 
por tudo que conquistei até 
aqui, e por estar presente 
nesse momento de grande 
desenvolvimento de Cuba-
tão. Tivemos muitos avan-
ços neste governo”, afirma.

Desenvolvimento
Donizete ressalta a pos-

tura do legislativo munici-
pal em ser um parceiro do 
Executivo, sem deixar de 
fiscalizá-lo. O resultado 
desse trabalho, segundo 
o vereador, pode ser visto 
nas obras que estão sendo 
feitas em toda a Cidade, em 
prol da população. “Esta-
mos trabalhando bastante, 
aprovando os atos do go-
verno que entendemos ser 

bons para a Cidade, sempre 
colocando à frente de tudo 
o interesse da população”, 
afirma ele, que lembra ain-
da a proximidade da Câ-
mara com o Governo do 
Estado e com as indústrias, 
rendendo bons projetos. 
“Isso tudo tem aumentado 
a autoestima do cubaten-
se”, ressalta.

Para Cubatão, o vere-
ador deseja muita paz e 
prosperidade, além de fé e 
esperança, sentimentos re-
forçados pela proximidade 
neste ano do aniversário 
de Cubatão com a Páscoa. 
“Prometo trabalhar mui-
to pelo bem de Cubatão, e 
mesmo assim tudo que eu 
fizer por essa cidade é mui-
to pouco perto do que ela 
tem feito por todos nós”, 
encerra.O vereador deseja paz e prosperidade à Cidade

Raimundo Rosa

09 de abril de 2012 11Especial Cubatão 63 anos de Emancipação



Especial Cubatão 63 anos de Emancipação





O que você 
daria de 
Presente para 
Cubatão?

Célio Lacerda
Presidenda da Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Cubatão
“Qualificação profissional para todos os 
cubatenses, de modo que possam absor-
ver todas as melhores oportunidades que 
a cidade oferece. Ensino técnico para os 
jovens já.”

Cristina Alves
Presidente da Coopertec
“Vou dar para Cubatão uma caixinha cheia 
de sementes, esperança, educação, amor, 
paz, prosperidade. Para semearmos e jun-
tos fazermos Cubatão crescer.”

09 de abril de 201214 Especial Cubatão 63 anos de Emancipação



plantada através de acordo 
firmado em contrato com a 
Trans Líder, fez aniversário 
dia 24 de março e a popula-
ção percebe a diferença. Os 
passageiros são bem aten-
didos, o estresse diminuiu 
e a dignidade profissional 
dos motoristas foi resgata-

da. Além disso, a mudança 
proporcionou mais segu-
rança para a população e 
mais rapidez nas viagens.

Cubatão se tornou hoje 
referência na Região, inspi-
rando outras cidades brasi-
leiras a requererem a volta 
dos cobradores aos ônibus. 

você daria de 
Presente para 
Cubatão?

Alexandre Khalil
Empresário

Perspectiva. É sempre um bom presen-
te, que, aliás, Cubatão já vem ganhan-
do. Hoje já podemos olhar para frente 
e ver, sob todos os ângulos, um futuro 
melhor para todos de nossa cidade. 
Parabéns por mais este ano.

Elenízia Garcia
Professora

Desejo para Cubatão “Progresso”. Não o Progresso voraz, 
mas, um Progresso voltado para um desenvolvimento com 
maior "Sustentabilidade", com um crescimento econômico 
que respeite o meio ambiente, onde nossas futuras gerações 
possam usufruir da riqueza que o progresso proporciona com 
as necessidades de se conciliar o bem estar da população com 
a preservação dos recursos naturais e as riquezas da cidade.

transporte

1000 dias da volta 
dos cobradores

Melhor e mais barato

Passados 1000 dias da 
volta dos cobradores a po-
pulação cubatense já se 
acostumou com as mudan-
ças do transporte urbano de 
passageiros no município. 
Os motoristas estão mais 
tranquilos em realizar a sua 
função e podem estar mais 
atentos ao trânsito. Com a 
contratação de cobradores 
a cidade gerou ainda novos 
postos de trabalho. 

A mudança no sistema 
de transporte público, im-

Em 2009 o transporte público de 
Cubatão melhorou de qualidade com 
a entrada da empresa TransLíder na 
operação do sistema de transporte. 
Mais eficiente o novo modo concre-
tizou o retorno da função de cobra-
dor, gerando cerca de 300 postos de 
trabalho, expandindo linhas e itinerá-
rios, aumentando a frota de veículos 
e garantindo atendimento a bairros 
que não eram contemplados, como o 
Bolsão 7 e Bolsão 9.

Controle de horários de chegada e 
partida dos ônibus, readequação dos 
itinerários de acordo com as necessi-
dades da população e o aumento da 
quantidade de veículos, que foi de 40 
para 64 melhoraram o atendimento.
Do total, 38 ônibus garantem aces-
sibilidade e a previsão é que todos 
os veículos a ofereçam até o final do 
ano. Outro ponto positivo foi a inte-
gração na tarifa. A integração passa 
a ser feita na Avenida Nove de Abril.  
O passageiro que precisar pode subir 
em outro ônibus, no mesmo sentido, 
dentro de uma hora após desembar-
car. Isto pode se repetir em qualquer 

O retorno dos 
cobradores, em 
2009 melhorou 
a qualidade do 

transporte público

via da cidade. Isto sem contar que a tarifa do 
transporte público de Cubatão é a mais barata 
de toda a região.

Fotos: Imprensa PMC

O que
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Dando continuidade às 
solenidades e inaugurações, 
dentro do aniversário da Ci-
dade, foi entregue conjunto 
habitacional  no Bolsão 9, 
que dá prosseguimento à 
urbanização da Vila Espe-
rança. O  Conjunto recebeu 
o nome de Jefferson dos 
Santos, em homenagem ao 
comerciante falecido aos 
34 anos, e que era figura 
bastante conhecida e queri-
da em Cubatão..

Inaugurado conjunto 
habitacional Jefferson 
dos Santos

Jefferson dos Santos era muito 
popular na Cidade

Conjunto com 480 apartamentos no Bolsão 9 é o novo lar de 
famílias da Vila Esperança, que passa por urbanização

A prefeita Marcia rosa, em nome das autoridades presentes, 
abraçou a família do homenageado, que dá nome ao conjunto

Estiveram presente no 
evento o pai de Jefferson, 
Ronaldo dos Santos, a mãe 
Maria Aparecida e o irmão, 
Anderson, que não conti-
veram a emoção durante a 
entrega dos 480 apartamen-
tos. A felicidade pela home-
nagem, somada à tristeza 
da perda, ocorrida sete anos 
atrás, emocionou a todos os 
presentes na solenidade.

Em 2011, a Prefeitura já 
havia entregue 460 unida-

des no conjunto Imigrantes 
I, nas proximidades, o que 
totaliza 960 apartamentos 
destinados a moradores da 
Vila Esperança, cuja trans-
ferência dará mais espaços 
para os projetos de urbani-
zação. As famílias a serem 
transferidas são principal-
mente aquelas que residem 
em áreas de proteção am-
biental, sobre antigos arru-
amentos ou em terrenos de 
risco.

Fotos: adeRbau Gama

Entre as autoridades 
presentes, representantes 
do governo do Estado, in-
cluindo o secretário de Ha-
bitação Silvio Torres. Tam-
bém fizeram uso da palavra 
o partor Eli, presidente da 
Unipec, e o padre Eniro-
que, do Casqueiro.

A urbanização da Vila 
Esperança está sendo de-
senvolvida por meio do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), com 

recursos da Prefeitura, do 
Governo Federal e do Go-
verno do Estado. O conjun-
to habitacional Jefferson 
dos Santos custou R$ 34,5 
milhões. Seus apartamen-
tos têm dois dormitórios, 
sala, cozinha e banheiros, 
distribuídos por 44,72 me-
tros quadrados. O núcleo 
conta com área de lazer e 
quadra de esportes, centro 
comunitário e academia da 
terceira idade.

Praça
Em seu discurso, a pre-

feita Marcia Rosa anunciou 
que o novo núcleo terá uma 
Praça da Cidadania, que 
será construída em parce-
ria com a Petrobras. Será a 
segunda unidade deste tipo 
em Cubatão e contará com 
parque infantil, mini-teatro, 
academia de ginástica para 
idosos, pista de skate e 
quadra de esporte com piso 
sintético (o primeiro a ser 
implantado em uma quadra 
pública em toda a Baixada). 
A praça atenderá, também, 
aos núcleos Imigrantes I e 
Rubens Lara.

O vereador Donizete, 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, foi autor do projeto 
que deu o nome de Jefferson 
ao núcleo habitacional no 
Bolsão. Seu discurso foi de-
dicado à memória do comer-

Projeto foi do 
presidente da Câmara

O comerciante Jefferson dos Santos fa-
leceu em outubro de 2005, aos 33 anos, ví-
tima de um acidente automobilístico.

Figura bastante conhecida na Vila Espe-
rança, foi uma pessoa com intensa atuação 
social no bairro, o que o tornou querido en-
tre a população do núcleo.

Considerado o “xodó” da família, Je-
fferson até hoje deixa saudades de pais, 
familiares e dos amigos que tiveram o pri-
vilégio de conviver com ele.

Jefferson dos Santos

ciante, e causou comoção.
“Todos devemos ter or-

gulho do Jefferson. Ele foi 
uma pessoa especial, que 
Deus quis ter mais cedo 
junto de si”, disse Donizete 
ao público a aos familia-

res.
Falando em nome dos 

vereadores, Donizete res-
saltou que o Legislativo 
sempre apoiou os atos do 
Executivo que resultam em 
benefícios à Cidade.
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