
Reconhecer e valorizar os cida-
dãos iunenses que se destacam 
na região pelos serviços presta-
dos ao município. Com esse ob-
jetivo, a Câmara de Iúna realizou 
uma noite de homenagens, por 
meio de Sessão Solene no dia 21 
de novembro, no Iúna Campestre 
Clube  – ICC, onde os vereadores 
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Personalidades 
são homenageadas

entregaram os títulos de Cidadão 
Iunense, Cidadão Iunense Ausen-
te, Cidadão Iunense Presente e 
Comenda Parlamentar Rio Pardo 
a 14 personalidades.

“É uma forma sincera de reco-
nhecermos as pessoas que se 
destacam na nossa cidade e que 

Vereadores indicaram 14 cidadãos para receberem títulos, como forma 
de reconhecer os trabalhos relevantes realizados em prol do município

não medem esforços para inves-
tir na região, seja com geração 
de empregos, realizando servi-
ços diferenciados ou fazendo a 
diferença na educação, na saúde 
ou promovendo a cidadania”, co-
mentou o Presidente da Câmara, 
Paulo Henrique Leocádio da Silva.

O título Cidadão Iunense Presen-
te foi entregue ao empresário 
Gildo de Freitas Machado, pelos 
relevantes serviços prestados, 
em especial à economia do muni-
cípio. Já o título Cidadão Iunense 
Ausente foi entregue ao médico 
Washington Luís Sebastião Rodri-
gues Florindo de Freitas, atual-
mente residindo em Vitória.

Ainda durante a solenidade, o Dr. 
Sérgio Manoel Nader Borges re-
cebeu a Comenda Parlamentar do 
Rio Pardo, como reconhecimento 
ao trabalho realizado no município.

Confira as fotos da festa 
na última página.

Música Banda de Percussão de Iúna é 
destaque no Campeonato Estadual. Pág. 2

Telefonia móvel Vereadores acompanham 
inauguração no Príncipe. Pág. 2

Chuvas Parlamentares solicitam reparos de 
vias e bueiros à administração municipal. Pág. 3

O ICC foi palco de homenagens para os iunenses de destaque neste ano

TÍTULO CIDADÃO IUNENSE

HOMENAGEADOS
Indicação do vereador Adriano Salviete da Silva

Aníbal Machado Bastos
Indicação do vereador Expedito Vieira de Andrade Filho

Marcos Fábio Egídio
Indicação do vereador João Batista Ribeiro

Luís Carlos Lima
Indicação do vereador Joceni Rocha Martins

Anadir Serrano 
Indicação do vereador Jonathan Bonfante Moreira

Lauro Inácio dos Santos
Indicação do vereador Jonildo de Castro Muzi

Edmar Batista Freire
Indicação do vereador José Marcos de Moraes

Paulo Sérgio Dutra Ferreira
Indicação do vereador José Saloto Sobrinho

Eliezer Siqueira de Sousa
Indicação do vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva

Alcedemir Luiz Salvador
Indicação do vereador Rogério Cézar

Luzia de Souza Maia
Indicação do vereador Weverton da Silva Feitosa

Fátima Aparecida Assis de Souza Amorim

TÍTULO DE IUNENSE AUSENTE
Dr. Washington Luis Sebastião Rodrigues Florindo de Freitas

TÍTULO IUNENSE PRESENTE
Gildo de Freitas Machado

COMENDA PARLAMENTAR DO RIO PARDO
Dr. Sérgio Manoel Nader Borges



MESA DIRETORA
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Jornal Câmara Cidadã

Desfile escolar de 1971 – tradição que permanece até os dias de hoje; com direito a 
bolo de aniversário em comemoração aos 81 anos de Iúna . Foto disponibilizada 

por Galaor Rios Neto no grupo Iúna  - ES (facebook.com/groups/iuna.es).

Calendário das sessões
8 de dezembro (segunda-feira)

18 de dezembro (quinta-feira)
Recesso parlamentar, de 19/12/14 a 08/02/15  

Mais uma vez a Comuti – Corpo-
ração Musical de tambores de 
Iúna, foi vencedora do Campeo-
nato Estadual de Bandas e Fan-
farras do ES 2014, na categoria 
Banda de tambor, realizado no 
dia 16 de novembro, em Piúma. 

O evento reuniu dezenas de ban-
das de fanfarra do Estado e de 
outros municípios e categorias 
diversas, do júnior ao Sênior. A 
Comuti se destacou no aspec-
to musical, corpo coreográfico, 
baliza masculino, regente mor e 
pavilhão nacional. 

A banda de música conta com o 
trabalho do músico e maestro 
tiago Falcão. 

“Mais uma vez eu parabenizo o 
Falcão e a toda a equipe pelos 
prêmios. Que continuem me-
lhorando cada dia mais, sempre 
abrilhantando nossa cidade com 
cultura”, comentou o vereador 
Rogério César.

Câmara parabeniza 
Comuti pela premiação  
em concurso estadual

Vereadores 
acompanham 
inauguração da 
torre de telefonia 
no Príncipe

Banda de fanfarra de Iúna foi campeã na categoria banda de tambor

Moradores da região de São 
João do Príncipe e Pequiá já 
estão usufruindo dos bene-
fícios do serviço de telefonia 
móvel e internet 3G, ofereci-
do pela operadora Vivo, por 
meio do programa Caminhos 
do Campo, do Governo do 
Estado. Os vereadores João 
Batista Ribeiro, José Saloto 
e Weverton da Silva Feito-
sa (zizinho) participaram da 

solenidade de inauguração dos 
serviços no dia 05 de novembro. 
O evento contou com a presença 
de autoridades e da população 
beneficiada. 

Desde setembro, os moradores 
da região de Santíssima trindade 
também já usufruem dos servi-
ços da telefonia móvel e internet 
3G após a implantação da torre 
no distrito. 

Inauguração da torre no distrito de São João do Príncipe 
contou com a presença de autoridades, como o governador 

Renato Casagrande, e da população beneficiada

A Comuti mais uma vez 
foi destaque no Campeonato 
Estadual de Bandas e Fanfarras

Não só no aspecto musical, mas o corpo 
coreográfico da banda também chamou a atenção



Período de 
chuvas no 
município 
preocupa 
vereadores

3novembro de 2014

Em virtude das chuvas previstas 
para os próximos meses na região 
do Caparaó, os vereadores de Iúna 
enviaram vários requerimentos à 
administração municipal com o in-
tuito de evitar mais transtornos à 
população. Reparos nas ruas, nos 
meios-fios e desentupimento de 
bueiros são algumas das solicita-
ções dos parlamentares.

Com as primeiras chuvas de no-
vembro, os moradores da comu-
nidade do Barro Branco já senti-
ram dificuldades de locomoção 
na estrada de chão. “Na estrada 
que parte do trevo do Centro e dá 
acesso ao Barro Branco, a chuva 
forte resultou em muitos buracos. 
Além disso, o barro que desceu da 
via entupiu os bueiros da Avenida 
principal. Acredito que reparar a 
estrada e ensaibrar pode evitar 
esses transtornos. O ideal era fa-

zer o calçamento”, alertou o vere-
ador João Ribeiro. 

Com as chuvas também surgiram 
buracos em vários pontos da cida-
de. “Na Rua Pedro Scardini solicitei 
reparo no calçamento, que é pas-
sagem pra quem vai pros clubes. 
Muitos buracos já surgiram após 
as chuvas. Na Rua São Vicente 
de Paula também tem uma rede 
de esgoto estourada. Precisamos 
consertar logo para que a situação 
não fique mais séria”, explicou o 
vereador Rogério César.

Já o vereador Joceni Rocha Mar-
tins lembrou que é necessário lim-
par e desentupir os bueiros tam-
bém antes do período das chuvas. 
“Já tem dois bueiros entupidos 
próximo à fábrica de bloco, o que 
vem gerando transtornos aos mo-
radores”, comentou.

Parlamentares solicitam reparos nas ruas, nos meios-fios e nos bueiros 
para evitar mais transtornos para moradores e motoristas 

Plenário em ação

Os buracos causados pela chuva 
no Barro Branco foram pautas 
no plenário

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

4	Solicita substituição de 
bueiro por uma ponte 
em via próxima à pro-
priedade rural do se-
nhor Pedro do João Dica 
(foto), no Córrego Bon-
sucesso, visando melho-
rar a passagem de veícu-

4	Solicita pavimentação 
da Rua Sebastião do 
Carmo Amorim, no 
bairro Nossa Senhora 
da Penha, haja vista as 
condições precárias da 
via nos dias de chuva.

4	Solicita revisão do serviço 
de distribuição de água 
da localidade de Rio Cla-
ro, distrito de São João 
do Príncipe, uma vez que 
a comunidade está com 
problemas para receber 
a água nas casas devido a 
encanamentos estourados, 
necessitando de manuten-
ção com urgência. 

4	Reparo na rede de esgoto 
sanitário na Avenida São 
Vicente de Paula. As ma-
nilhas estão quebradas e 
apresentam vazamento em 
vários pontos, impactando 
na saúde dos moradores. 

4	Recuperação do calça-
mento da Rua Paulo Ex-

los e o escoamento de água 
no período das chuvas. 

4	Instalação de cilindros de 
oxigênio em todas as Uni-
dades de Saúde do muni-
cípio, visando atender os 
casos de urgência.

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

pedito Amaral, em frente a 
residência do Senhor Rubens 
Garcia, mais conhecido como 
Nanico, pois existem blocos 
soltos, podendo causar aci-
dentes.

4	Serviço de ensaibramento na 
estrada do vicinal do Córrego 
Barro Branco, subida para o sí-
tio do Senhor Erasmo, visando 

melhorar as condições do trân-
sito no período de chuva. 

4	Reparo da rede de esgoto no 
Bairro Niteroi, rua em frente 
à antiga Casa do Açúcar. 

4	Pintura das faixas de pedes-
tres e quebra-molas das vias 
públicas da cidade (foto), 
para evitar acidentes.

José Saloto 
Sobrinho . DEM 
saloto@cama-
raiuna.es.gov.br 4	Solicita serviço de patro-

lamento, ensaibramento 
e reparo de bueiros na via 
que compreende a subida 
para a Igreja São Cristóvão, 
antiga estrada para Irupi, 
visando evitar transtornos 
em períodos de chuvas.

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

4	Instalação de meio-fio na 
Rua Marcionílio Estádio 
Dutra, Bairro Pito, onde a 
água da chuva está invadin-
do os quintais dos morado-
res da parte de baixo da via, 
causando transtornos aos 
mesmos.




