
Os vereadores de Iúna aprova-
ram o orçamento geral do muni-
cípio para o exercício financeiro 
de 2014, cujas receitas e despe-
sas foram estimadas e fixadas 
em R$ 52 milhões.

De acordo com a Lei, a receita 
será realizada mediante arreca-
dação de tributos e outras recei-
tas correntes e de capital. Já as 

P o d e R  e x e c u t i v o          
Gabinete do Prefeito R$ 920.000,00
Procuradoria Geral R$ 700.000,00
Secretaria Municipal de Gestão R$ 1.584.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda R$ 2.330.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Meio Ambiente e Agronegócio R$ 1.599.000,00

Secretaria Municipal de Educação R$ 20.728.000,00
Secretaria Municipal de Obras, 
Infraestrutura e Serviços Urbanos R$ 5.622.000,00

Secretaria Municipal de Transportes R$ 2.020.000,00
Secretaria Municipal de Saúde R$ 10.267.000,00
Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social R$ 3.008.000,00

Secretaria Municipal de Esporte, 
Cultura e Turismo R$ 732.000,00

Controladoria Geral R$ 180.000,00

P o d e R  L e g i s L at i v o
Câmara Municipal R$ 2.310.000,00

e n t i d a d e s
Apae de Iúna – Secretaria de Educação R$ 194.000,00
Apae de Iúna – Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social R$ 144.000,00

Santa Casa de Iúna R$ 840.000,00
Lar dos Velhinhos do Caparaó (Camag) R$ 162.000,00
Casa Aliança – Centro de Apoio R$ 180.000,00
Associação Iunense para 
Desenvolvimento Social (Assiudes) R$ 156.000,00

Conselho de Desenvolvimento Iunense (CDI) R$ 60.000,00
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aprovado orçamento 
de R$ 52 milhões 
para iúna

comissões prorrogadas Parque Industrial e 
Santa Casa serão retomadas após recesso. Pág. 2

trabalhadores rurais Sindicato de Iúna e 
Irupi comemora 40 anos de atuação. Pág. 3

Homenagem Moção de Aplausos para 
o artista Arabson de Assis. Pág. 6

despesas foram fixadas de acor-
do com a programação de cada 
órgão ou unidade orçamentária, 
conforme abaixo.

A administração municipal po-
derá abrir crédito adicional até 
4% do valor total das despesas 
relacionadas, com exceção para 
pagamentos de pessoal e encar-
gos sociais.

Câmara aprovada Lei que estima a receita e fixa a 
despesa da administração municipal para 2014

Na última sessão do ano, Câmara aprova Lei Orçamentária e subvenções

despesas por órgão

entidades 
beneficentes 
Em 2014, a Apae de Iúna, 
bem como a Santa Casa, o 
Lar dos Velhinhos do Capa-
raó (Camag), a Casa Aliança 
– Centro de Apoio, a Asso-
ciação Iunense para Desen-
volvimento Social (Assiudes) 
e o Conselho de Desenvolvi-
mento Iunense (CDI) rece-
berão R$ 1.736.000,00 em 
subvenção do Poder Execu-
tivo, conforme Lei aprovada 
por unanimidade pelos vere-
adores.

A concessão desses valores 
consta do orçamento geral 
do município para o próximo 
ano, conforme aprovação da 
Câmara.

De acordo com a Lei, as enti-
dades beneficiadas deverão 
prestar contas dos recursos 
recebidos.
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Jornal câmara cidadã

As Comissões Especiais que 
estão apurando e avaliando as 
possíveis irregularidades nas 
obras de expansão de áreas 
empresariais do Parque Indus-
trial e na gestão da Santa Casa 
de Iúna terão seus trabalhos 
prorrogados para até março. 
Após aprovação da Câmara, os 
vereadores terão até 60 dias 
após a volta do recesso parla-
mentar para concluírem os tra-
balhos das comissões.

Após receberem inúmeras de-
núncias de familiares e pacientes 
sobre a precariedade no atendi-
mento e na realização de exa-
mes na Santa Casa de Iúna, os 
vereadores se reuniram em uma 
Comissão Especial para analisar 
os documentos e as prestações 
de contas do hospital. 

LegisLativo RetoRna em feveReiRo
Depois da sessão ordinária do dia 18 de dezem-
bro, a Câmara de Iúna entra em recesso, reto-
mando suas atividades parlamentares no dia 07 
de fevereiro. A paralisação, no entanto, pode ser 
interrompida a qualquer momento por meio de 
uma convocação extraordinária, em casos de 
urgências ou interesse público relevante.

Os vereadores Rogério Cézar, 
Expedito Vieira e Marquinho da 
Saúde, que compõem a Comis-
são, formalizaram requerimentos 
ao governo municipal, solicitan-
do listagem dos nomes e fun-
ções dos funcionários e gestores 
responsáveis pela administração 
da santa Casa, ofício com o valor 
do repasse do convênio do Go-
verno do Estado com o hospital, 
além da presença do Secretário 
de Saúde de Iúna na Câmara 
para esclarecer a situação.

obRas
Já a Comissão do Parque Indus-
trial analisa documentos sobre a 
regulamentação do uso e cons-
trução no local, sobre o projeto 
de expansão de uma empresa, 
que estaria impedindo o tráfe-
go de outros veículos, e avalia o 

comissões do Parque 
industrial e da saúde 
são prorrogadas

processo de fiscalização por par-
te da administração pública.

“O Conselho Municipal de De-
senvolvimento do Parque Indus-
trial de Iúna deliberou pela apro-
vação do pedido de expansão da 
empresa infinito importação e 
Exportação, mas até o momento 
não foi apresentado à Câmara 
a documentação relativa a esse 
plano de expansão para que pu-
déssemos analisar”, comentou o 
Presidente da Casa de Leis.

A polêmica teve início há mais 
de dois meses, e se baseou na 
construção de um muro, que faz 
parte do projeto de expansão de 
uma empresa de importação e 
exportação de café, e que está 
impedindo a passagem dos de-
mais usuários do Parque.

Vereadores retomarão os trabalhados de apuração das obras do 
Parque Industrial e da gestão da Santa Casa após o recesso parlamentar

“Para sonhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de 
fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você 

que o Ano Novo cochila e espera desde sempre”. Carlos Drummond de Andrade (1902  - 1987).

Durante a última sessão or-
dinária da Câmara em 2013, 
o Presidente da Casa de Leis, 
Paulo Henrique Leocádio, des-
tacou a atuação dos vereado-
res e dos servidores e os esfor-
ços para analisar e votar todos 
os projetos com pareceres e 
avaliações das Comissões. 

“Seguimos trâmites legais, con-
forme o Regimento Interno da 
Câmara e temos servidores e 
vereadores responsáveis por 
analisar, avaliar e discutir os 
assuntos em pauta com a ur-
gência que cada assunto mere-
ce. não podemos ser cobrados 
pela votação de um projeto 
que está tramitando na Câma-
ra dentro do prazo regimental, 
legal. Realizamos várias sessões 
extraordinárias para votarmos 
projetos urgentes, que são de 
interesse da população”, expli-
cou o Presidente. 

Paulo Henrique reforçou ainda 

Presidente reforça 
atuação da casa 
de Leis

que, pautas que envolvem orça-
mento municipal, por exemplo, 
precisam ser analisadas com cri-
térios. “Só que precisamos rece-
ber os projetos com prazo sufi-
ciente para todos esses trâmites. 
Para isso, a administração muni-
cipal deve se planejar e enviar o 
Projeto de Lei revisado, para que 
possamos votar com mais agilida-
de e seguindo os trâmites legais”, 
explicou o Presidente da Câmara.

Paulo Henrique Leocádio explicou os 
trâmites para votação dos Projetos de Lei



Este ano, o Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Iúna e Irupi 
completa 40 anos de atuação, 
promovendo ações e progra-
mas de desenvolvimento social 
e econômico para os produtores 
do campo. A entidade realizou 
mais de 1,6 mil atendimentos em 
2013, ano em que também cons-
truiu uma subsede em Irupi.

De acordo com a ex-presidente 
do Sindicato, Elizete de Almeida 
Abreu, durante seu discurso de 
prestação de contas na Tribu-
na Livre, na Câmara Municipal, 
foram realizadas 142 emissões 

vereadores parabenizam 
os 40 anos do sindicato 
dos trabalhadores Rurais

de Cartas de Aptidão (DAF), 460 
contratos e aditivos, 396 aten-
dimentos jurídicos e 570 novas 
filiações durante o ano. 

“Uma das maiores conquistas 
para nós, e que os trabalha-
dores acreditaram muito, foi 
a inauguração da subsede de 
Irupi. Agradecemos aos nossos 
parceiros, em especial aos nos-
sos associados, que acreditaram 
no nosso trabalho, depositan-
do confiança”, declarou elizete 
Abreu, que assumiu a vice-pre-
sidência da entidade para os 
próximos anos, ao lado do presi-

entidade promove ações e programas para melhoria do trabalho e da vida dos trabalhadores de iúna e irupi
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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

telefones úteis

Os vereadores Jonathan Bonfante e João Ribeiro 
destacaram as conquistas e as previsões para 2014

dente João Francisco Rodrigues 
dos santos, o “tuti”.

“Parabéns aos diretores e as-
sociados do Sindicato. Podem 
contar com a Câmara no que for 
preciso para melhorar as ativi-
dades da entidade em prol da 
qualidade de vida e desenvolvi-
mento econômico agrícola do 
município. Estamos sempre em 
busca de emendas, fiscalizando 
e enviando requerimentos para 
melhorias na área rural”, afirmou 
o Presidente da Câmara, Paulo 
Henrique Leocádio da Silva.

sustentabiLidade
O Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais coordenou diversas ou-
tras iniciativas, como a instala-
ção de 210 unidades de fossas 
sépticas e biodigestoras nas pro-
priedades e a implantação de 32 
hortas agroecológicas do Projeto 
PAIS. Com a parceria da Cofaci, 
a entidade também coordena o 
Programa nacional de Alimenta-
ção Escolar (PnAE), no qual 34 
agricultores oferecem produtos 
para a alimentação dos alunos 
da rede pública.

“Parabéns ao Sindicato por tudo 
o que foi construído nesses últi-
mos anos. E que em 2014, com a 

união e força do produtor, essa 
fase comece a melhorar. Já es-
tamos acompanhando o preço 
do café, que já está reagindo, e 
essas dificuldades vão passar. 
Com união e força o produtor 
vai conseguir resolver esses pro-
blemas”, comentou o vereador 
Jonathan Bonfante.

“Os produtores estão vencendo 
mais essa etapa, de um ano com 
muitas dificuldades. Parabeni-
zo a ex-presidente pelas lutas e 
conquistas do Sindicato. Muitos 
projetos já são realidade. Que o 
próximo ano seja de conquistas 
para todos os agricultores”, disse 
o vereador João Batista ribeiro.

Elizete de Almeida Abreu apresentou 
relatórios das ações realizadas pelo 

Sindicato ao longo deste ano

“uma das nossas 
maiores conquistas foi a 
inauguração da subsede 

de irupi. agradecemos 
aos nossos parceiros 

e associados, que 
acreditaram e confiaram 

no nosso trabalho”.
Elizate Abreu, ex-presidente do Sindicato

“os diretores e associados 
do sindicato podem contar 

com a câmara no que for 
preciso para melhorar as 

atividades da entidade”.
Vereador Paulo Hernique Leocádio (PMDB)



câmara cidadã 4 Plenário
4	Disponibilizar um veículo da Secretaria de Saúde para o Posto de Saúde do Distrito de Santíssi-

ma Trindade, visando atender os pacientes daquela comunidade, que precisam se deslocar até a 
sede ou outros municípios para consulta médicas.

4	Reparos no alambrado da Escola Dalila de Castro Rios, localizada 
no Bairro Guanabara, haja vista que parte do mesmo está caindo, 
o que tem causado preocupação aos pais e alunos.

4	Remoção das árvores 
que estão atacadas com 
a Erva de Passarinho 
(foto) e realização de 
podas necessárias na-
quelas que estiverem 
recuperação. Este servi-
ço deverá ser executado 
em todas as áreas verdes 
de preservação no entor-
no da cidade. 

4	Substituição de mani-
lhas por outras de bi-
tolas mais grossas nas 

4	Providenciar um veículo para 
atender os Postos de Saúde 
das localidades de Rio Claro, 
Príncipe e Laranja da Terra, 
haja vista que nestas comuni-
dades não têm atendimento 
médico. As pessoas precisam 
se deslocar para a sede do mu-
nicípio ou para outras cidades 
vizinhas para receberem aten-
dimento, fazerem exames e 
cirurgias. 

4	Que seja reservado no orça-
mento previsto para o ano 
de 2014 recursos nos valores 
abaixo especificados, visando 
as seguintes ações governa-
mentais: compra de Terreno 
para construção de creche no 
Distrito de São João do Prínci-
pe, no valor de R$ 200.000,00; 
pavimentação de ruas no Dis-
trito de São João do Príncipe 
no valor de R$ 150.000,00; 
melhorias do Sistema de Abas-
tecimento de água na localida-
de de Laranja da Terra no valor 
de R$ 50.000,00; melhorias do 
Sistema de Abastecimento de 
água da localidade de Rio Claro 
no valor de R$ 50.000,00.

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

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

João Elias Colombo 
Horsth | DEM - joao.
elias@camaraiuna.
es.gov.br

vereadores aprovam 
terceirização da 
Rodoviária de iúna

no início de dezembro, os verea-
dores discutiram e aprovaram Lei 
que autoriza o Poder executivo a 
firmar contrato de concessão de 
uso do Terminal Rodoviário An-
tônio Luiz de Castro.

São constantes os relatos de furtos, 
falta de limpeza e manutenção da 
área comum e dos espaços de gui-
chês e lanchonete da Rodoviária 
de Iúna. Entre as sugestões para 
tentar amenizar os problemas e 
garantir mais segurança aos usu-
ários do terminal, a terceirização 
dos serviços e concessões de uso 
para comerciantes é a mais viável, 
segundo os vereadores.

“A Prefeitura tem um custo alto 
com a rodoviária e não ganha nada 
pela concessão de uso do comércio 
de lá. Com esse projeto isso poderá 
gerar receita para a administração”, 
comentou o Presidente da Câmara, 
Paulo Henrique Leocádio.

“Acho que esse projeto vai regu-
larizar o comércio da rodoviária. 
A situação é realmente muito 

precária”, concluiu o vereador 
Jonathan Bonfante.

inseguRança
Os constantes furtos na Rodo-
viária de Iúna foram pautas dos 
discursos dos vereadores Joceni 
rocha Martins e rogério Cezar. 
“Sempre peço à municipalidade 
mais segurança na rodoviária, 
que foi assaltada novamente na 
primeira semana de novembro”, 
lembrou o vereador Cabo Joceni.

Segundo o vereador Rogério Cézar 
nada foi feito até o momento para 
diminuir a insegurança no local. 
“Há meses conversamos e envia-
mos requerimento sobre isso e a 
Prefeitura ficou de instalar gran-
des nos guichês. Será que não tem 
pedreiro pra instalar as grades?”, 
indagou.

Lei autoriza o Poder executivo a firmar contrato de concessão 
de uso do Terminal Rodoviário Antônio Luiz de Castro

Terminal Rodoviário Antônio Luiz de Castro

“sempre peço mais 
segurança na rodoviária”.
Vereador Cabo Joceni (PMDB)

Cabo Joceni 
destacou que 
a insegurança 
preocupa 
comerciantes 
e usuários da 
rodoviária

Adriano Ornelas | PMDB - adriano@camaraiuna.es.gov.br • João Elias Colombo Horsth | DEM - joao.elias@
camaraiuna.es.gov.br • João Batista Ribeiro | PDT - joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br • Jonathan Bonfante | 
PTB - jonathan@camaraiuna.es.gov.br • Paulo Henrique Leocádio | PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.br

Adriano Ornelas | PMDB - adriano@camaraiuna.es.gov.br • 
João Elias Colombo Horsth | DEM - joao.elias@camaraiu-
na.es.gov.br • José Marcos de Moraes | PRB - marqui-
nho@camaraiuna.es.gov.br • João Batista Ribeiro | PDT 
- joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br • Jonathan Bonfante 
| PTB - jonathan@camaraiuna.es.gov.br • Paulo Henrique 
Leocádio | PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Reparar o calçamento e disponibilizar uma tampa para 
o bueiro existente no inicio da Rua Professor Amphiló-
phio de Oliveira, Bairro Guanabara, pois o calçamento 
está em condições precárias e o bueiro sem a tampa, o 
que coloca em risco motoristas e pedestres que passam 
pelo local.

redes sanitárias das Ruas 
José João de Amorim e 
Joaquim Pedro (Timaia), 
Bairro nossa Senhora da 
Penha, haja vista que os 
dejetos estão retornado 
nas residências e causando 
transtornos sérios ao mo-
radores.

4	Correção do rebaixamento 
feito na Praça Antides Fa-
ria, que foi feito para esco-
amento de água, haja vista 
que durante a realização se-
manal da Feira do Produtor 
Rural, às sextas-feiras, devi-
do ao grande movimento, 
tem ocorrido queda de pes-
soas no local em razão deste 
desnível.



5
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 Pavimentação e constru-
ção de rede pluvial e sa-
nitária na Rua Carlos Co-
lombo Horsth, localizada 
no distrito de São João 
do Príncipe, para evitar 
os constantes problemas 
causados pela poeira, 
lama e buracos.

4 Nomeação de profis-
sionais para atender 
na sala de informática 
das Escolas Rurais do 
Município, facilitando a 
inclusão digital. 

4 Moção de Congratulações ao 
escritor e desenhista publicitá-
rio Arabson Oliveira Assis, filho 
de Iúna, que tem se destacado 
no mundo das letras. O home-
nageado fez o lançamento de 

em ação

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

Expedito Vieira de Andrade Filho 
PDT  - expedito@camaraiuna.es.gov.br
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4	Que sejam instaladas linhas 
telefônicas nos Postos de 
Saúde dos distritos de Pe-
quiá, Santíssima Trindade e 
São João do Príncipe, visan-
do agilizar o atendimento a 
população no que se refere 
a marcação de consultas, 
exames e cirurgias nos hos-
pitais da região.

4	Que seja reservado no orça-
mento previsto para o ano 
de 2014 recursos nos valo-
res abaixo especificados, 
visando as seguintes ações 
governamentais: construção 

4	Que seja solicitado ao di-
retor da Promocil, que está 
retirando saibro na saibreira 
do município, para autori-
zar o operador da empresa 
a carregar os caminhões da 
Prefeitura, evitando o deslo-
camento da máquina do mu-
nicípio para fazer este serviço, 
uma vez que a administração 
municipal vem colaborando 
com a mesma na autorização 

4	Que seja reservado no or-
çamento previsto para o 
ano de 2014 recursos nos 
valores abaixo especifica-
dos, visando as seguintes 
ações governamentais: 
compra de sementes de 

4	Que seja reservado no orça-
mento previsto para o ano 
de 2014 recursos nos valo-
res abaixo especificados, 
visando as seguintes ações 
governamentais: construção 
de pontes de cimento nas 
localidades de Santa Clara do 
Urbano e Córrego dos Pilões, 
no valor de R$ 150.000,00; 
compra de terreno para 
construção de quadra de po-
liesportiva na localidade do 

Weverton da Silva Feitosa (Zizinho)
PDT - zizinho@camaraiuna.es.gov.br

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

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

4	Ensaibramento da estrada de acesso à serraria do Senhor Gil-
dinho, no Bairro nossa Senhora da Penha, visando melhorar o 
trânsito, haja vista que por esta estrada passam caminhões de eu-
calipto e de madeira beneficiada. 

Paulo Henrique Leocádio | PMDB - paulinho@camaraiuna.
es.gov.br • Jonathan Bonfante | PTB - jonathan@camaraiuna.
es.gov.br

Jonathan Bonfante | PTB - jonathan@camaraiuna.es.gov.br • 
João Batista Ribeiro | PDT - joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br 
• Adriano Ornelas | PMDB - adriano@camaraiuna.es.gov.br

da retira de saibro.

4	Que seja reservado no orça-
mento previsto para o ano 
de 2014 recursos nos valo-
res abaixo especificados, 
visando as seguintes ações 
governamentais: melhoria no 
sistema de abastecimento de 
água potável da localidade de 
Santa Clara do Urbano no va-
lor de R$ 70.000,00.

feijão e milho no valor de 
R$ 100.000,00 e de mudas 
frutíferas no valor de r$ 
100.000,00, como forma 
de incentivar o plantio, au-
mentar e diversificar a pro-
dução da região.

Córrego Bonsucesso, no va-
lor de R$ 100.000,00; cons-
trução de quadra poliespor-
tiva na localidade de Córrego 
Bonsucesso, no valor de R$ 
200.000,00; reforma de cam-
pos de futebol e construção 
de vestiários em Córrego Boa 
Sorte e Terra Corrida, no va-
lor de R$ 100.000,00; criação 
de uma biblioteca municipal 
no distrito de Pequiá, no va-
lor R$ 50000,00.

de Posto de Saúde no bairro 
Quilombo, nas proximida-
des da Praça denominada 
Maria Rosa, no valor de R$ 
250.000,00.

4	Construção e reforma do 
muro do cemitério do Dis-
trito de Pequiá, que caiu 
com as constantes chuvas 
na região.

4	Construção de caixa de 
captação de água pluvial 
na rua próxima ao cemi-
tério da vila do Distrito 
de Pequiá.

seu livro “A Terrível Elizabth 
Dumn Contra os Diabos de Ter-
nos”, em Vitória. O homenagea-
do através de sua arte vem dan-
do a sua parcela de contribuição 
a cultura iunense e estadual.
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Premiado pelo edital da Secretaria 
de Estado da Cultura, com a publi-
cação e o lançamento do livro “A 
Terrível Elizabeth Dumn Contra 
os Diabos de Ternos”, o escritor e 
desenhista Arabson Oliveira Assis 
também recebeu moção de aplau-
sos da Câmara de Iúna, no dia 18 
de dezembro, proposta pelo vere-
ador Expedito Vieira.

O homenageado, por meio da 
sua arte, vem dando a sua parce-
la de contribuição à cultura local. 
“O Arabson é um artista comple-
to. Já escreveu músicas, livros e é 
ilustrador de grandes veículos de 
imprensa do Estado. Agora, ele vai 
despontar pra todo o país. Quem o 
conhece, sabe que ele é um artista 
da nossa terra, e de uma simplici-
dade muito grande”, comentou o 
vereador Expedito Vieira. 

“Acompanhei o início da carrei-
ra do Arabson em Vitória. É um 
artista importante para a cultura 
não só de Iúna, mas para todo o 
Espírito Santo”, declarou o vere-
ador João Batista ribeiro.

O homenageado fez o lançamen-
to de seu livro “A Terrível Elizabth 
Dumn Contra os Diabos de Ter-
nos”, em Vitória, junto a outros 

iunense se destaca na 
arte dos quadrinhos 
Câmara promove moção de aplausos para o escritor e desenhista Arabson Oliveira Assis

14 escritores contemplados nos 
editais da secult. Participaram 
autores estreantes e consagra-
dos dos mais diversos gêneros 
da literatura.

A obra do iunense terá tiragem 
de 500 exemplares e será dis-
tribuída gratuitamente para as 
bibliotecas públicas municipais 
do Espírito Santo, bem como as 
unidades da Biblioteca Móvel, a 
fim de que cheguem a todas as 
comunidades do Estado.

Boas Festas!
câmara municipal de iúna
Feliz Natal e Próspero Ano Novo. São os votos da


