
No dia 23 de outubro, a Câma-
ra Municipal promoveu uma 
Sessão Solene para homena-
gear 14 personalidades que se 
destacaram em suas áreas de 
atuação em prol do município, 
e que buscaram beneficiar a 
população iunense. Durante o 
evento, os vereadores entre-
garam aos seus homenageados 
os títulos de Cidadão Iunense, 
Cidadão Iunense Ausente, Ci-
dadão Iunense Presente e Co-
menda Parlamentar Rio Pardo.

“A solenidade é realizada anu-
almente pela Câmara e tem o 
objetivo de reconhecer tanto as 
pessoas que nasceram em Iúna 
quanto os que escolheram a ci-
dade para morar, para trabalhar 
ou para desenvolver trabalhos 
que beneficiam a nossa popula-
ção. É uma homenagem simples, 
mas que tem muito significado 
pra todos nós, pois são persona-
lidades que muito contribuíram 
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A homenagem é direcionada aos cidadãos que se destacaram em suas áreas de atuação em prol do desenvolvimento do município

Cidadão Iunense
Câmara entrega títulos de

Aladim Pinel
pelo vereador
José Marcos de Moraes

André Luiz Ferreira
pelo vereador
Expedito Vieira de Andrade Filho

Aquila Márcio Vinand de Almeida
pelo vereador
Joceni Rocha Martins

Jackes Bruno Gomes da Costa
pelo vereador
Jonildo de Castro Muzi

João Alves Barbosa
pelo vereador
Adriano Ornelas 

Lindon Jonhson Arruda Pereira
pelo vereador
João Batista Ribeiro

Maria José Pereira Huguinim
pelo vereador
José Saloto

Maria Rosilélia Alves Carvalho
pelo vereador
Weverton Feitosa

Nier Sérgio Cordeiro Barbosa
pelo vereador
Paulo Henrique Leocádio

Rita de Cássia Rosa
pelo vereador
Rogério Cézar

Rodrigo Cabral da Silva
pelo vereador
Jonathan Bonfante Moreira
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separa o crescimento econômico 
e social do nosso município”, co-
mentou o Presidente da Câmara, 
José Marcos de Moraes (Marqui-
nho da Saúde).

O evento reuniu, além das per-

Antônio Sérgio Alves Vidigal

Comenda
    ParlamentarrRio Pardo

Júlio César de Moraes

Cidadão
    IunenseAusente

Carlos Antônio Osório

Cidadão
    IunensePresente

sonalidades homenageadas, 
também seus familiares e au-
toridades politicas da região, 
que acompanharam os discur-
sos dos vereadores sobre cada 
um dos indicados que recebe-
ram os títulos.

Cobertura fotográfica da Sessão nas páginas 4 e 5



MESA DiREtORA
PRESIdEntE José Marcos de Moraes (PRB) • VICE-PRESIdEntE Adriano Salviete da Silva (PMDB) • SECREtáRIO Jonathan Bonfante Moreira (PTB)
VEREADORES
Adriano Salviete da Silva (adriano@camaraiuna.es.gov.br) • Expedito Vieira de Andrade Filho (expedito@camaraiuna.es.gov.br) • João Batista 
Ribeiro (joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br) • Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni) (joceni@camaraiuna.es.gov.br) • Jonathan Bonfante 
Moreira (jonathan@camaraiuna.es.gov.br) • Jonildo de Castro Muzi (jonildo@camaraiuna.es.gov.br) • José Marcos de Moraes (marquinho@
camaraiuna.es.gov.br) • José Saloto Sobrinho (saloto@camaraiuna.es.gov.br) • Júlio Maria de Oliveira (juliomaria@camaraiuna.es.gov.br) • Paulo 
Henrique Leocádio da Silva (paulinho@camaraiuna.es.gov.br) • Rogério Cézar (rogerinho@camaraiuna.es.gov.br)
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Jornal Câmara Cidadã

Calendário das sessões
9 de novembro (segunda-feira)

18 de novembro (quarta-feira)
30 de novembro (segunda-feira)

Câmara Cidadã 2 Plenário em ação
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:

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

4	Moção de Aplausos aos 
empresários e proprie-
tários da rede de Óticas 
itapevi, Márcio Elias 
Cardoso e tauana Costa 
Lane (foto), pela realiza-
ção de evento na Praça 

Antides faria, ao lado do 
Ginásio Poliesportivo, no dia 
12 de outubro, que propor-
cionou várias diversões para 
as crianças e distribuiu mais 
de mil brinquedos, fazendo 
a alegria da criançada.

Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni)
PMdB - joceni@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita ao Poder Executivo 
a construção de dois que-
bra-molas no trecho da 
rodovia estadual Mickeil 
Chequer, que compreende 
depois do armazém da fACI 
e antes do Clube ICC, visan-
do proteger as pessoas que 
fazem caminhada naquele 
trecho da rodovia.  

4	Solicita patrolamento 
e o ensaibramento da 
estrada que passa pela 
Vila de Boa Sorte e dá 
acesso à propriedade do 
Senhor José felix, dis-
trito de Nossa Senhora 
das Graças, em atenção 
a pedidos de produtores 
rurais da região.

4	Moção de Aplausos ao 
médico Evandro Cam-
pagnaro Silvério e aos 
acadêmicos Brenno 
Campagnaro Silvério e 
Gustavo Campagnaro 
Silvério, filhos do em-
presário João Roberto 
Silvério de Oliveira (João 
Paraná), pelo trabalho 
que vem exercendo no 
Hospital de Iúna. São fi-
lhos da terra que, assim 
como muitos outros, de-
pois de formados vem 
dar sua parcela de con-
tribuição ao município e 
ao seu povo.

4	Solicita ao Poder Executi-
vo a abertura da estrada 
projetada que se inicia 
no Bairro Ferreira Vale, 
passando pela proprieda-
de do Senhor José Olímpio 
de Almeida, e dá acesso ao 
Bairro Vila nova.



Saúde: vereadores cobram 
gestão no transporte de pacientes

3outubro de 2015

nas últimas sessões, os vereado-
res de Iúna debateram sobre as 
falhas no serviço de transporte 
de pacientes do SUS para a reali-
zação de exames e procedimen-
tos em outros municípios – uma 
responsabilidade do poder públi-
co municipal, que realiza convê-
nios para que a população tenha 
atendimento médico de diversas 
especialidades. Moradores en-
viaram reclamações à Câmara, 
se queixando que vans e carros 
da Saúde não estão disponíveis 
desde o início de outubro.

De acordo com os parlamenta-
res, o serviço de agendamento 
e de transporte na Secretária 
de Saúde está deficitário. trata-
-se de um serviço terceirizado 
pela administração, cujo contra-
to está finalizado e ainda não foi 
feito uma nova contratação de 
empresa de transporte de pa-
cientes. 

“Uma pessoa me ligou choran-
do porque não tinha transporte 
para levá-la para uma cirurgia 
que ela demorou mais de seis 
meses pra conseguir e, na hora 
de fazer o procedimento, ela 
perdeu a agenda por não ter 
veículos na Saúde. falta gestão. 

Como alguém responsável dei-
xa um contrato acabar e não faz 
nada? Isso vai atrapalhar a mobi-
lidade dos pacientes que preci-
sam se consultar em Cachoeiro 
de Itapemirim e em Vitória, por 
exemplo”, comentou o vereador 
Paulinho da tôca.

Para o vereador Rogério Cézar, 
despesas com saúde devem ser 
prioritárias. “Gastos supérfluos 
existem muitos na administra-
ção, mas com saúde é complica-
do. tem gente pedindo dinheiro 
emprestado pra pagar um táxi 
e não perder a consulta. Infeliz-
mente, não sei se a área da saú-
de é prioridade pra essa adminis-
tração. A área onde o povo mais 
sofre não está sendo cuidada”, 
avaliou o vereador.

O vereador Jonildo Muzi tam-
bém relatou um caso semelhan-
te em que pacientes pediram 
ajuda para que pudessem se 
consultar em Vitória. “Duas pes-
soas me pediram carro pra levá-
-los pra consultar porque não 
conseguiram marcar na secre-
taria. tem que cortar despesas, 
mas na saúde não dá. tem que 
cortar onde não é prioridade”, 
comentou o parlamentar.

Moradores enviaram reclamações à Câmara, se queixando que vans e carros da Saúde não estão disponíveis desde o início de outubro

“Uma pessoa me ligou 
chorando porque 

não tinha transporte 
para levá-la para 

uma cirurgia que ela 
demorou mais de seis 

meses pra conseguir ”.
Vereador Paulinho da tôca (PMDB)

“Tem gente pedindo 
dinheiro emprestado 

pra pagar um táxi e 
não perder a consulta. 

Infelizmente, não sei se 
a saúde é prioridade pra 

essa administração”.
Vereador Rogério Cézar (SDD)

“Duas pessoas me 
pediram carro pra levá-

los pra consultar . Tem 
que cortar despesas, 
mas na saúde não dá. 

Tem que cortar onde 
não é prioridade”.

Vereador Jonildo Muzi (PR)
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Vereadores 
acompanham 
audiência pública 
Orçamento Municipal para o ano de 2016 é estimado em R$ 60 milhões

Os vereadores Jonildo Muzi, Jo-
nathan Bonfante e José Saloto 
acompanharam a apresenta-
ção dos dados do Orçamento 
Municipal para o ano de 2016 
e as áreas prioritárias para o 
município. Para o ano que vem, 
o orçamento estimado é de R$ 
60 milhões.

O vereador José Saloto ressal-
tou a importância de participar 
das discussões. “Essa iniciati-
va é muito importante para o 
crescimento do nosso municí-
pio. lamento a pouca partici-
pação da população, porque 
é uma oportunidade para dar 
sugestões”, avaliou.

Durante a apresentação do 
contador da Prefeitura de Iúna, 
leonardo Salles, foram exibidas 
as planilhas de cada secretaria 

com as devidas previsões de 
gastos com pessoal e projetos 
já em andamento. “Neste or-
çamento apenas replicamos a 
previsão de 2015, corrigindo 

No dia 04 de outubro, mora-
dores de Iúna compareceram 
às urnas para escolha dos 
conselheiros tutelares para 
o biênio 2016/2017. foram 
eleitos pela população os cin-
co candidatos mais votados.

As urnas ficaram disponíveis 
nas escolas dr. nagem Abi-
kahir, Elza de Castro Scardini, 
delfino Batista, Padre Afon-
so Brás, Maria Barros Horsth 
e nas escolas de terra Corri-
da e Santa Clara do Urbano. 

População elege 
conselheiros 
tutelares

Duas mesas apuradoras pro-
moveram a contagem dos 
votos de forma manual.

Os conselheiros têm a função 
de agir em situação em que 
existe a omissão ou violação 
dos direitos das crianças e 
dos adolescentes e garantir 
que o Estatuto da Criança e 
do Adolescente seja respeita-
do. A carga horária de traba-
lho dos conselheiros eleitos 
será de 40 horas semanais, 
além dos plantões.

SuPlenTeS
1º Juninho 414 votos
2º Renata do Sodino 397 votos
3º tito 346 votos
4º Maria Helena 319 votos
5º Rafael Amorim 244 votos
6º Gedeão 229 votos
7º leilinha 144 votos

eleITOS
1º Feitosa 737 votos
2º Rose 686 votos
3º Doleia 636 votos
4º Geovane 509 votos
5º Silvio (Jarrão) 423 votos

apenas o índice de inflação. 
Não há previsões de novos 
repasses que incidirão em au-
mento considerável no orça-
mento”, comentou Salles.
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