
CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara lo-
calizada na Rua Almirante 
Tamandaré, 5.641 – Zona 
Rural – Alvorada d’ Oeste. 
A propriedade tem 1 alq. e 
uma quarta, toda em pasto, 
cercada com 12 fios de 
arame liso e com 3 divisões 
de pasto, todas com água 
“ótima para criação de car-
neiros ou cabritos”. Tulha 
medindo 3X4, represa, 
casa de madeira, coberta 
com telha de barro medin-
do 8X22 com 3 quartos, 
banheiro, sala, cozinha, 
dispensa, na cerâmica e 
forro de PVC, cercada 
com muro e balaustres. 
Mas aceita proposta ou 
troca em gado, caminhão 
ou carro. Tr. 3412-2142.

FAZENDAS

Cód_FZ_001_11_JIP_
RO – Vende-se fazenda 
com 9.000 alq. dos quais, 
2.560 alq. são de pasta-
gens., e mais de 6.000 alq. 
intocáveis e com madeira 
nativa. 4.000 alq. em Es-
critura Pública e 5.000 alq. 
em processo de usucapião 
com a Posse Mansa desde 
1.985. A 230 km de Ji-
-Paraná, tem 85 reparti-
ções de pasto, todas com 
água; pista de pouso para 
avião de pequeno porte, 
3 casas sede, mais casas 
para peões; 3 currais. E 
ainda tem: 7.200 cabeças 
de gado, 60 touros; e 100 
animais de lida. Também 
trator esteira D-65; trator 
Caterpillar D-4; 1 Patrol; 1 
caminhão caçamba; 1 tra-
tor Massey Ferguson 292, 
ano 2005; 1 trator Massey 
Ferguson 290, ano 1988; 
entre outros. Valor total 
da fazenda com porteira 
fechada – . Valor somen-
te da fazenda. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se 
fazenda na lh 106 – Lado 
Norte em Alvorada do 
Oeste. com 300 alq. dos 
quais 150 formados e cer-
cados com arame liso de 
5 e 6 fi os, 7 repartições 
de pasto, todas com água. 
Curral de 24X28, barracão 
coberto com Eternit de 
10X8, 5 represas,  casa 
pra peão de 7X5, energia 
da CERON e água de 
poço. Título Definitivo. 

CLASSIFICADOS
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado Rondônia

COMARCA: Ouro Preto do Oeste-RO
ORGÃO EMITENTE: 1ª Vara Cível

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

DE: GENAIR ALVES FERREIRA, brasileiro, agri-
cultor, RG n. 772.647 SSP/RO, atualmente em lugar 
incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, 
acima identifi cado, para tomar conhecimento da CON-
VERSÃO DO BLOQUEIO ONLINE EM PENHORA 
na importância der R$ 363,56 (trezentos e sessenta e 
três reais e cinquenta e seis centavos), na conta do 
Banco do Brasil, bem como da importância de R$ 
36,48 (trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), 
na conta HSBC e para opor embargos, caso queira, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação 
deste edital, nos termos da lei 6.830/80.

Vara: 1ª Vara Cível
Processo: 0050469-45.2006.822.0004
Classe: Pauliana/revocatória
Procedimento: Ordinário
Parte Autora: Alcino Fermino Moreira
Advogado: Lurival Antonio Ercolin. OAB 064-B

Sede do Juízo: Fórum Jurista T. Freitas Rua Café Fi-
lho, 127, Pé dos Três Poderes, Ouro Preto do Oeste-RO 
CEP. 76920000 – Fax Fone: (69) 3461-3813

Ouro Preto do Oeste, 5 de Julho de 2012.

Vânia Apª Faccioli Caram
Chefe de Cartório

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
5a Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: A. M. DE O., brasileira, soltei-
ra, nascida aos 8/5/1995, inscrita no CPF sob nº 
009.242.732-40, filha de Dejayr Martins e 
Ildonila de Oliveira Martins, JOÃO OLIVEI-
RA MARTINS, brasileiro, nascido em 8/4/1972, fi lho 
de Dejanir Martins e Ildonia de Oliveira Martins, e 
LUCILENE MARTINS DE OLIVEIRA, brasileira, 
nascida em 27/11/1973, filha de Dejanir Martins e 
Ildonia de Oliveira Martins, todos atualmente em 
lugar(es) incerto(s).

Processo: 0003750-26.2011.822.0005
Classe: Inventário
Inventariante: Claudio Mendes de Oliveira
Advogado: Deomagno Felipe Meira OAB RO 2513
Inventariado: João Elpidio de Oliveira
Valor da Ação: R$ 500,00

FINALIDADE: Contestar, no prazo mencionado 
a seguir, a Ação de Inventário acima identifi cada.

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão acei-
tos pelo(a) herdeiro(a), como verdadeiros, os fatos 
articulado pelo(a) inventariante.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 (quinze) dias, 
contados da dilação do prazo Edital.

OBJETIVO DO PEDIDO: Citação do(a) 
requerido(a), via Edital, sob pena de revelia e con-
fi ssão, com consequente procedência da ação.

Sede do Juízo: Sede do Juízo: Fórum Desembarga-
dor Hugo Auller - Av. Ji-Paraná, 615, CEP: 76.900-
261. Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1399 - Ramal 
216 - site: www.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 27 de fevereiro de 2012.

Marcos Alberto Oldakowskí
Juiz de Direito

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. ENIO PEDRO SCHMITT, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 113.613.872-20, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LP (Licença Prévia) 
para exploração da atividade de piscicultura em sua 
propriedade localizada no Lote 26C, gleba G, na 
Linha 16, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. ENIO PEDRO SCHMITT, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 113.613.872-20, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LI (Licença de Ins-
talação) para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade localizada no Lote 26C, gleba 
G, na Linha 16, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. ENIO PEDRO SCHMITT, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 113.613.872-20, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LO (Licença de Ope-
ração) para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade localizada no Lote 26C, gleba 
G, na Linha 16, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr. ENIO PEDRO SCHMITT, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 113.613.872-20, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a Outorga de Uso de 
água para exploração da atividade de piscicultura em 
sua propriedade localizada no Lote 26C, gleba G, na 
Linha 16, no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE (LP) LICENÇA 
PRÉVIA DE AQUICULTURA

Eu JOÃO BATISTA ELIAS, inscrito no CPF/MF: 
368.991.432-91 e RG 2.009.616 SSP/PR, vem por 
meio desta tornar público que REQUEREU junto a 
NUCOF/SEDAM no dia 06 de Setembro de 2012, 
a LICENÇA PRÉVIA em atividade de piscicultura, 
localizado  na BR 429 KM 2 LT 03 GB 14, no muni-
cípio de Alvorada Do Oeste – RO.

PEDIDO DE (LI) LICENÇA INSTALAÇÃO 
DE AQUICULTURA

Eu JOÃO BATISTA ELIAS, inscrito no CPF/MF: 
368.991.432-91 e RG: 2.009.616 SSP/PR, vem por 
meio desta tornar público que REQUEREU junto a 
NUCOF/SEDAM no dia 06 de Setembro de 2012, a 
LICENÇA INSTALAÇÃO em atividade de piscicul-
tura, localizado  na BR 429 KM 2 LT 03 GB 14, no 
município de Alvorada Do Oeste – RO.

PEDIDO DE (LO) LICENÇA OPERAÇÃO 
DE AQUICULTURA

Eu JOÃO BATISTA ELIAS, inscrito no CPF/MF: 
368.991.432-91 e RG: 2.009.616 SSP/PR, vem por 
meio desta tornar público que REQUEREU junto a 
NUCOF/SEDAM no dia 06 de Setembro de 2012, a 
LICENÇA OPERAÇÃO em atividade de piscicul-
tura, localizado  na BR 429 KM 2 LT 03 GB 14, no 
município de Alvorada Do Oeste – RO.

ALUGUEL

Aluga-se uma ótima residência, em 
alvenaria, toda murada, com interfone, 3 
quartos, sendo uma suíte, wc social, sala 
grande, cozinha, na Avenida Aracaju, 
1864-fundos. Interessados tratar pelos 
fones 8409-17135 e 9984-2528.

Poder Judiciário do Estado de Rondónia
Comarca de Ji-Paraná
5a Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: AZENILDO ANDRADE DE 
ARAÚJO, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 
709.577.382-34, portador da CI RG n° 711.005 SSP/
RO, atualmente em lugar incerto.

Processo: 0011128-33.2011.822.0005
Classe: Monitória
Requerente: Boasafra Comércio e Representações 
Ltda
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa OAB RO 
2027
Requerida: Azenildo Andrade de Araújo
Valor da Ação: R$ 2.230,50

FINALIDADE: Citação do requerido AZENILDO 
ANDRADE DE ARAÚJO, para PAGAR no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da dilação do prazo 
do edital, a importância de R$ 2.230,50 (dois mil, 
duzentos e trinta reais e cinquenta centavos), em 
espécie, fi cando advertido(a) de que poderá no mesmo 
prazo opor embargos que suspenderão a efi cácia do 
mandado inicial, cientifi cado ainda de que cumprindo 
a determinação, ou seja, efetuando o devido pagamen-
to, fi cará isento do pagamento de custas e honorários 
advocatícios.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independem de 
prévia segurança do Juízo. Na ausência de embargos 
e/ou de pagamento constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na 
forma de execução.

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Aul-
ler - Avenida Ji-Paraná, 615 – Bairro Urupá, CEP: 
76.900-261-Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1399 
- Ramal 216 - site: www.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 27 de agosto de 2012.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

Valor é Dois Milhões, 
incluindo 100 cabeças de 
gado e mais um trator da 
Marca Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO  – Vende-se 
fazenda de 500 alq. com 
450 formados em pas-
tagem no município de 
Castanheiras. cercada com 
arame liso de 5 e 6 fi os 
e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 
de mata, Curral de médio 
grande porte, galpão e 
casa para peão. Sede com 
piso de cerâmica, forro 
de gesso, em alvenaria, 
com mais ou menos 600 
m2 de construção. 4 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas aceita 
proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 69-9952-2456 e ou 
8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 
69-3412-2142.

C ó d _ F Z _ 0 9 1 _ 0 9 _
PRM_RO - Vende-se 
fazenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 formados e 
cercado e 55 alq. de mata. 
8 repartições e mangueira 
com 8 repartições, tulha 
coberta de eternit, pomar, 
3 represas e um rio médio. 
Uma casa de alvenaria co-
berta com telha, 2 quartos 
e uma sala, piso em cerâ-
mica, e outra de madeira 
com 3 quartos, sala e as 
duas casas tem dispensa 
e área na frente. Energia 
monofásica e água enca-
nada. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no 69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 0 8 _ 1 0 _
SER_RO - Vende-se fa-
zenda em Seringueiras, 
com 1090 alq. formados 
e cercado com arame liso, 
5 fi os, com varias divisões 
todas com água, curral 
com balança e tronco, dois 
rios e varias nascentes. 
Sede de alvenaria inaca-
bada, com energia. Tratar 
9954-1016.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 11 _
SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 110 
cercados e formados, loca-
lizada na lh 106 - km 12 – 

Lado Norte, São Miguel do 
Guaporé. 105 alq. de mata 
virgem  16 repartições de 
pastagem, todas com água, 
cerca de arame liso com 
5 fios 7 represas, curral 
de 30X30, tulha de 7X7, 
9.000 pés de café. Casa 
de madeira coberta com 
eternit, piso queimado, 
medindo 8X8, 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
em alvenaria e área lateral. 
Energia elétrica.. Estuda-
-se proposta. Interessados 
tratar 69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_RO 
- Vende-se fazenda com 
3.800 alq.,  município de 
Rio Crespo, dos quais 
1.800 formados e cerca-
dos com arame liso de 5 
e 6 fi os. várias divisões, 
todas com água e cocho 
para sal. Topografi a plana, 
terra mista  Casa Sede 
em alvenaria, 12 casas 
para funcionários. Energia 
da CERON. Três retiros, 
todos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão 
p/ oficina, garagem, es-
critório em alvenaria, bar-
racão em alvenaria para 
sal, rações e ferramentas. 
Pista para pouso de avião 
de pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, mas 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento.  Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 4 0 _ 11 _
CMA_RO – Vende se 
fazenda no município de 
Costa Marques com 800 
alq. 400 formados em pas-
tagem, 9 divisões de pasto, 
todos com água e 400 
alq. ainda virgem, curral 
com 8 divisões, casa sede 
simples em madeira, me-
dindo 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em 
contato pelo 9954-1016.

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 

com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropriada 
para se fazer um ou mais 
projetos de manejo. curral 
simples. casa sede em al-
venaria coberta com telha 
de barro e casa para peão 
coberta com Eternit. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

SÍTIO

Cód_ST_035_11_ALV_
RO - Vende-se  sitio de 21 
alq. em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 2 
repartições de pasto, curral 
de 40 X 40, tulha de 4 X 4 
coberta com eternit. casa 
de madeira de 6 X 8, mais 
uma área em formato de 
L, coberta com telha de 
barro e piso queimado, 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro sanitário piso 
queimado. Água de poço, 
e energia própria.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se si-
tio localizado a mais ou 
menos 25 Km de Cacoal, 
com 5.5 alq. Sendo 1 de re-
serva, 3 de café e 1,5 com 
uma casa e vários pontos 
bons para outros cultivos, 
represa e córrego, água 
potável de poço e energia 
bifásica. – Pagamento em 
dinheiro a vista .Interessa-
dos tratar 69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 alq. 
todos formados, em Ma-
chadinho do Oeste , com 
2 divisões todas cercadas 
e com água. 1 remanga 
de 30x30, curral coberto, 
casa de madeira coberta de 
eternit de 7X7. 3 represas, 
500 pés de cafés no quintal 
e pomar com grande varie-
dade de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interes-

sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melgaço 
– Pimenta Bueno, 48 alq., 
sendo 30 alq. todo forma-
do e cercado com arame 
liso. Várias repartições, 
algumas com água e vários 
lugares para represas, um 
rio que nasce das nascentes 
da mata e atravessa o sitio, 
sendo 18 alq. de mata. 2 
casas de madeira coberta 
com telhinha de barro, 
cercada. Aceita proposta. 
Interessados entrar em 
contato com o Vicente no: 
vicentecorretor37@hot-
mail.com ou 69-9974-4030 
ou no Fixo:69-3412-2142. 

CASAS

C ó d _ C S _ 0 3 1 _ 11 _
ALV_RO - Vende-se casa 
de alvenaria coberta de 
telha de barro na Avenida 
José de Alencar, área no-
bre de Alvorada D’Oeste. 
3 quartos, 2 suítes, 3 salas, 
cozinha, edícula, área de 
lazer e lavanderia. Os três 
banheiros todos na cerâmi-
ca. Casa com piso de cerâ-
mica e forrada com forro 
de madeira. construída 
em 2 terrenos murados de 
10 X 50. rede de telefone, 
rede de esgoto, rede de 
energia 110 e 220 Wats, 
rua asfaltada, água tratada, 
terreno gramado e com 
passarela para carros até 
a garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

C ó d _ C S _ 0 3 8 _ 11 _
ALV_RO – Vende se casa 
de alvenaria na Avenida 
Sargento Mário Nogueira 
Vaz, 4.820, Centro, Al-
vorada D’ Oeste, 100 m2 
de área construída, toda 
na cerâmica e com forro 
misto, 2 quartos, suíte, 
sala, cozinha, dispensa, 
banheiro social, área na 
frente, varanda nos fundos 
e mais edícula com área de 

serviço anexo. Terreno de 
10 X 50, todo murado com 
calçada na frente e com 
as instalações hidráulicas 
ligadas a rede de esgoto 
municipal. Energia elétrica 
com padrão bifásica, rede 
de telefone, internet, água 
tratada do SAAE – Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_CS_043_11_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria toda na cerâmica 
na Avenida JK, 5440, Bair-
ro São Francisco, Alvorada 
do Oeste, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica e forrada com 
forro de madeira, murada, 
Energia da “CERON” e 
água da “SAAE”, aceita-se 
proposta inclusive pega-se 
um carro. Interessados falar 
69-3412-2142. 

PONTO
 COMERCIAL

C ó d _ P C _ 0 3 6 _ 11 _
OPO_RO – Vende-se ou 
troca por fazenda o Hotel 
Planalto em Ouro Preto do 
Oeste, ao lado da Rodoviá-
ria Central, 630 m2 de área 
construída em alvenaria, 
sendo um prédio em 3 
pisos, São 27 apartamen-
tos, ampla e confortável 
cozinha para o café da 
manhã aos hóspedes, sala 
para recepção, e sistema 
de distribuição de internet 
wireless e estacionamento 
nos fundos e na frente, 
com energia trifásica, in-
clusive com dispositivo 
para acoplagem de cami-
nhões frigoríficos, visto 
que é o único na cidade 
que oferece esse serviço 
para caminhões câmara 
frias. Escritura Pública. 
Mas aceita proposta, Inte-
ressados tratar diretamente 
com o proprietário, Senhor 
Guerra no Cel. Claro nº. 
69-9238-9235 ou com o 
Vicente Corretor no Tel. 
Fixo: 69-3412-2142.



PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Ji-Paraná, sexta-feira, 7 de setembro de 2012 - Correio Popular2-2 Ouro e prata do mundo não valem os nossos fi lhos.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO ZOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo administrativo de nº GI-675/2012, 
e principalmente a licitação realizado através 
da Modalidade Pregão Eletrônico n.º 012/
FMS/2012, vem ADJUDICAR a favor da 
empresa MEDICALCENTER DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
Vencedora do Lote 01no valor de R$ 7.395,50 
(Sete mil trezentos e noventa e cinco reais e 
cinqüenta centavos).

Publique-se o presente. 

Teixeirópolis/RO, 05 de Setembro de 2012.

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO ZOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo administrativo de nº GI-685/2012, 
e principalmente a licitação realizado através 
da Modalidade Pregão Eletrônico n.º 011/
FMS/2012, vem ADJUDICAR a favor da 
empresa COVAN COM VAREJISTA E ATA-
CADISTA DO NORTE LTDA. Vencedora 
do Lote 01 no valor de R$ 2.598,90 (Dois mil 
quinhentos e noventa e oito reais e noventa 
centavos).

Publique-se o presente. 

Teixeirópolis/RO, 05 de Setembro de 2012.

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal


