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Cidadania iunense: 
parlamentares realizam 
homenagens a 13 personalidades
No dia 17 de novembro, no Iúna 
Campestre Clube (ICC), a Câ-
mara Municipal promoveu uma 
Sessão Solene para entrega de 
títulos de Cidadão Iunense, Ci-
dadão Iunense Ausente, Cida-
dão Iunense Presente e Comen-
da Parlamentar Rio Pardo a 13 
personalidades.

Todos os anos, em Sessão So-
lene, os vereadores da Câma-
ra Municipal de Iúna prestam 
homenagem aos cidadãos, 
após aprovação dos nomes e 
votação no plenário do Poder 
Legislativo.

O presidente da Câmara, Ro-
gério Cezar, e os vereadores 
Darlan Silva Barglini, Maria Mi-
guelina de Lourdes Quintino, 
Júlio Maria de Oliveira, Adriano 
Salviete da Silva, Arilson Ferrei-
ra de Oliveira, Everaldo Pereira 

Durante Sessão Solene, homenageados receberam títulos de Cidadão Iunense, Cidadão Iunense Ausente e Comenda parlamentar do Rio Pardo

Sales, João Elias Colombo Hors-
th, José Marcos de Moraes, Pau-
lo Henrique Leocádio da Silva e 
Emmanuel Garcia de Amorim 
fizeram a entrega dos títulos a 
seus respectivos homenagea-
dos - entre eles figuras políticas, 
empresários e membros da so-
ciedade civil.

O prefeito de Iúna, Weliton Vir-
gílio Pereira e o vice José Uledil 
Tiengo, também estiveram pre-
sentes, juntamente com outras 
autoridades.

“Cada uma dessas pessoas que 
saíram de outro município e 
escolheram Iúna para morar e 
trabalhar contribuíram muito 
para a região. E a entrega dos 
títulos é uma pequena home-
nagem que fazemos a essas 
personalidades. Agradeço a 
todos pela presença e pelo tra-

Vale alimentação O tíquete será 
concedido no valor de R$ 125. Pág. 4

Chuvas Vereadores solicitam serviços 
de conservação de vias. Pág. 4

Sessão Solene em fotos Confira os momentos que 
marcaram a cerimônia de entrega dos títulos. Págs. 2 e 3

balho que vem sendo feio para 
o nosso desenvolvimento”, co-
mentou o residente da Câmara, 
Rogério César.

HOMENAGENS
O titulo de Cidadão Iunense é 
concedido a pessoas que não 
são nascidas no município, mas 
que fazem ou fizeram importan-
tes ações em prol do desenvol-
vimento da região.

Já o Título Cidadão Iunense Au-
sente é concedido a pessoas 
nascidas em Iúna que se desta-
cam em outras regiões e tam-
bém pelas ações que promo-
vem e beneficiam o município.

A Comenda Parlamentar do Rio 
Pardo destaca personalidades 
políticas que contribuem para o 
crescimento econômico, social 
e político de Iúna.

Advair Araújo de Souza
Darlan Silva Barglini, vereador proponente

Antônio Vieira de Melo Filho
Maria Miguelina de Lourdes Quintino, vereadora proponente

Aucione Soares da Silva
Rogério Cézar, vereador proponente

Erick Cabral Musso
Júlio Maria de Oliveira, vereador proponente

Leandro Silva Santos
Adriano Salviete da Silva, vereador proponente

Leida Terra Rios Zampier
Arilson Ferreira de Oliveira, vereador proponente

Maria dos Anjos de Souza
Everaldo Pereira Sales vereador proponente

Paulo Sergio Prudente
João Elias Colombo Horsth, vereador proponente

Romullo de Oliveira Estevanovic Nora
José Marcos de Moraes, vereador proponente

Tiago Lucio da Silva
Paulo Henrique Leocádio da Silva, vereador proponente

Vicente Lopes de Oliveira
Emmanuel Garcia de Amorim, vereador proponente

Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa

Rafael Favatto, deputado estadual

Título Cidadão Iunense

Título Cidadão Iunense Ausente

Comenda Parlamentar do Rio Pardo
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Calendário das sessões
28 de novembro (terça-feira)

8 de dezembro (sexta-feira)
18 de dezembro (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Período de chuvas:
vereadores solicitam
serviços de 
conservação de vias

Desde o início de novembro, os 
vereadores de Iúna requerem ao 
Poder Executivo ações de manu-
tenção de estradas rurais e de 
serviços urbanos, visando a pre-
venção aos danos causados pelo 
período das chuvas que se inicia.

Limpeza de bueiros, patrola-
mento e ensaibramento de es-
tradas rurais e contenção de 
barrancos são alguns dos servi-
ços já solicitados e aguardados 
pelos parlamentares.

“Na Rua Astrogildo Silveira é 
preciso fazer um muro na casa 
do senhor Valdomiro. Na Rua 
Bento de Almeida Moço é ne-
cessário construir um meio-fio 
porque, com a chuva, a água 

Limpeza de bueiros, patrolamento e ensaibramento de estradas 
e contenção de barrancos são alguns dos serviços já solicitados 

desce nas casas que ficam abai-
xo do nível da rua”, comentou 
o vereador Arilson Ferreira de 
Oliveira.

“Com as chuvas, na estrada prin-
cipal do Bonsucesso não conse-
guiremos passar daqui a uns dias. 

O bueiro quebrou e colocaram 
até uma madeira no buraco para 
evitar acidentes. Já no Centro, no 
salão da Zezé, o barranco a qual-
quer momento poderá cair”, lem-
brou o vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva.

DEFESA CIVIL
Sobre a preocupação com o pe-
ríodo das chuvas e os serviços 
aos moradores da zona urbana 
e rural, o vereador Adriano Or-
nelas, durante a sessão do dia 
20 de novembro, solicitou in-
formações ao Executivo sobre 
a composição da Defesa Civil do 
município. “Ainda não sabemos 
quem compõe a equipe da De-
fesa Civil de Iúna. Carro a gente 
sabe que tem”.

Na sessão plenária do dia 08 
de novembro, os vereadores 
de Iúna aprovaram por una-
nimidade o Projeto de Lei do 
Executivo que concede vale 
alimentação aos servidores 
públicos municipais. O pro-
jeto do tíquete, no valor de 
R$ 125, é uma alternativa 
para melhorar a receita dos 
servidores.

O projeto estava sob análise 
da Câmara desde setembro, 
quando os vereadores aguar-
davam novos documentos e 
declarações, de acordo com 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, especialmente no que 
se refere à origem das re-

Servidores públicos 
municipais receberão 
vale alimentação
O tíquete concedido no valor de R$ 125 é uma 
alternativa para melhorar a receita dos servidores

ceitas. Além disso, os parla-
mentares também criticaram 
a restrição do benefício, vol-
tado apenas aos servidores 
efetivos, excluindo os profis-
sionais em designação tem-
porária (DT).

“O ticket alimentação se-
ria uma alternativa pensada 
para que pudéssemos espe-
rar a revisão geral anual de 
7,17% nos vencimentos dos 
servidores”, comentou o ve-
reador Darlan Barglini. 

A revisão geral anual dos ven-
cimentos dos servidores, pre-
vista para janeiro deste ano, 
ainda não foi regulamentada.


