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Limpeza pública e 
serviços de atendimento à saúde 
são discutidos em plenário
Nos últimos meses, os vereado-
res de Iúna reforçaram a fisca-
lização dos serviços prestados 
à população na área da saúde, 
obras e limpeza urbana. Os 
parlamentares relataram trans-
porte inadequado de pacien-
tes, carência no atendimento a 
serviços de reforma de infraes-
trutura e de limpeza de escola 
municipal e da rodoviária. 

O vereador José Marcos de Mo-
raes chamou a atenção sobre 
o veículo utilizado para trans-
portar pacientes para outros 
municípios. “Os veículos não 
estão adequados para levar os 
pacientes a consultas em outros 
municípios, pois são muito des-
confortáveis, principalmente 
para os pacientes mais graves. 
É preciso mais sensibilidade da 
administração para minimizar 
esses problemas”, avaliou o par-
lamentar.

Fiscalização de veículos do setor 
da Saúde também é um requeri-
mento do vereador Darlan Bar-
glini. “Gostaria que houvesse 
uma fiscalização da van que foi 
adequada para realizar viagens 
para Cachoeiro de Itapemirim. 
Gostaria que o fiscal do contrato 
de locação de vans verificasse 
se as adaptações constam em 
contrato”, solicitou.

“Além disso, na farmácia bási-

Parlamentares fiscalizam serviços de limpeza, de transporte de pacientes e reforma de espaços públicos

ca está faltando medicamento. 
Antiinflamatórios, analgésicos, 
remédios para pressão não têm 
na farmácia básica. É brinca-
deira o que estão fazendo com 
o cidadão iunense”, comentou 
Darlan Barglini.

Reforma e limpeza de escola da 
zona rural foi pauta do discurso 
do vereador Arilson Oliveira. “É 
preciso fazer uma limpeza na 
Escola de Santa Clara. Tem 60 
dias que a equipe da Prefeitu-
ra não limpa a escola. Os pro-
fessores me enviaram imagens 
que mostram água e esgoto se 
misturando no chão do pátio 
onde as crianças circulam. São 
280 crianças estudando na loca-
lidade. Está faltando respeito”, 
avaliou.

REFORMA DA RODOVIÁRIA
Outro ponto destacado pelos 
vereadores é a reforma de es-
paços públicos, como o banhei-
ro da Rodoviária, que há anos 
consta nos requerimentos dos 
vereadores, sem retorno do Po-
der Executivo.

“O banheiro da Rodoviária de 
Iúna é uma coisa triste. Há um 
ano temos uma nova adminis-
tração e já passou da hora de 
reformar aquele espaço. A ro-
doviária é a porta de entrada 
da nossa cidade”, comentou a 
vereadora Maria Miguelina.
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“Os veículos não 
estão adequados 
para levar os 
pacientes a con-
sultas em outros 
municípios”.
Vereador Marcos de Moraes

“Recebi imagens 
mostrando água 
e esgoto se mis-
turando no chão 
do pátio onde as 
crianças circulam”.
Vereador Arilson Oliveira

“Na farmácia 
básica está faltando 
antiinflamatórios, 
analgésicos, remé-
dios para pressão. É 
brincadeira”.
Vereador Darlan Barglini

“O banheiro da 
Rodoviária de Iúna 
é uma coisa triste. 
A rodoviária é a 
porta de entrada da 
nossa cidade”.
Vereadora Maria Miguelina
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Calendário das sessões
8 de fevereiro (quinta-feira)

19 de fevereiro (segunda-feira)
28 de fevereiro (quarta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Desde meados de novembro, 
as chuvas se intensificaram e 
já causaram transtornos em 
Iúna e região, com quedas de 
barreiras que dificultam a lo-
comoção e geram prejuízos 
aos moradores da cidade e 
do campo. A divulgação dos 
membros que compõem a 
equipe da Defesa Civil e dos 
respectivos contatos é um re-
querimento antigo do verea-
dor Adriano Ornelas.

“As chuvas chegaram, a popula-
ção vai precisar e ainda não sa-
bemos quem compõe a Defesa 
Civil do município. Carro para 
esse serviço a gente sabe que 
tem”, analisou o parlamentar.

Defesa civil: parlamentar solicita 
contatos dos membros da equipe
O Poder Executivo divulgou este mês os contatos telefônicos para a população acionar, em caso de urgência

A Prefeitura Municipal de Iúna 
divulgou no início de dezem-
bro os contatos telefônicos 
para a população acionar, em 
caso de urgência, o serviço 
de Defesa Civil, que mantém 
plantão permanente por meio 
dos telefones do coordena-
dor Riccardo Muzi Gomes (27 
99732-0798) e do Secretá-
rio de Obras, Infraestrutura e 
Serviços Urbanos, Leonardo 
da Costa Oliveira (28 99975-
6575).

A Defesa Civil já realizou al-
gumas ações preventivas de 
limpeza e a colocação de lonas 
plásticas em alguns muros no 
bairro Quilombo.

CONTATO ELETRÔNICO
O cidadão ainda pode manter contato de forma eletrônica por meio do endereço de e-mail 
defesacivil@iuna.es.gov.br ou se informar pelo link www.iuna.es.gov.br/defesa-civil.html.



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:

Emmanuel Garcia de Amorim
PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br

José Marcos de Moraes
PDT • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Moção de Aplausos a 
João Silveira Gomes Fi-
lho, pela aprovação no 

Mestrado em Hidrogeologia em 
Shippensburg University na Pen-
sivania, Estados Unidos.

4Solicita serviço de reparação do 
piso asfáltico da Avenida An-
tônio Augusto de Oliveira, em 
frente ao restaurante da Rosa 
(foto), pois a água proveniente 
da chuva não chega à caixa de 
coleta, formando uma enorme 
poça e prejudicando o trânsito 
de veículos e pedestres no local. 

4 Moção de Aplausos ao 
maratonista Maciel De 
Oliveira por ter represen-
tado o município no Cir-
cuito Caixa, realizado em 
Vitória/ES, no dia 05 de 
novembro de 2017, ten-
do conquistado o 3° lugar 
nos 800 metros e o 1° lu-
gar nos 200 metros. 

4 Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor José Vauna, ocorrido 
no dia 29 de novembro. O 
falecido era servidor públi-
co aposentado do municí-
pio de Iúna, por mais de 20 
anos, tendo prestado rele-
vantes serviços ao Municí-

Everaldo Pereira Sales
PHS • everaldo@camaraiuna.es.gov.br

Rogério Cezar
SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

pio na sua área de atuação. 

4 Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da Senhora Olga 
Paulucio Pimentel, ocorrido 
no município de Iúna, no dia 
26 de novembro do ano fluen-
te. A falecida deixa saudades 
entre parentes e amigos.

4 Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da servidora 
desta Casa de Leis Senhora 
Luzia De Souza Maia (foto), 
ocorrido no dia 30 de outu-
bro do ano de 2017. Luzia 
de Souza Maia era servidora 
concursada da Câmara Mu-
nicipal desde o ano de 2000 
e prestou relevantes serviços 

4 Solicita o cronograma de 
trabalho da equipe res-
ponsável pela Ilumina-
ção Pública (foto), para 
que se possam acompa-
nhar os trabalhos.  

4 Solicita, no prazo previsto 
na legislação vigente, os 
documentos de apura-
ção da arrecadação do 
bingo realizado na Festa 
do Café, e o documento 
que comprova o valor 
repassado para a Socie-
dade Civil Santa Casa de 
Iúna, para conhecimento 
dos vereadores. 

4 Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Se-

dezembro de 2017

nhora Eni Miranda Paula 
ocorrido em Iúna no dia 27 
de novembro de 2017. A 
falecida era uma cidadã co-
nhecida em sua comunida-
de, onde fez inúmeras ami-
zades, deixa filhos e netos.

4 Moção de Aplausos ao 
Delegado Carlos Roberto 
Souza Da Silva e aos inves-
tigadores Kelly Lima Moura, 
Maximiliano Assereuy Pe-
droso, Jorge Luiz Cordeiro 
de Oliveira, Wendel Demar-
que Fernandes, Nat King 
Cole Rodrigues dos Santos e 
Fábio Borges Bonfim, equi-
pe de Manhumirim/MG, 
pela realização do trabalho 
brilhante de investigação, 
que resultou na apuração do 
homicídio da Senhora Adria-
na Castro Pinheiro.

4 Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
senhor Wamilton Nora, 
mais conhecido como 
Dine, ocorrido no mês de 
novembro. Deixa, filhos e 
netos, aos quais dedicava 
toda atenção.

4	Solicita à administração   
construção de cobertura en-
tre a Faculdade Doctum e a 
Escola Dalila de Castro Rios, 
e da quadra até o refeitório, 
e também reparos em uma 
sala de aula e na cantina, pois 
há vazamento de água nas 
lâmpadas e fios elétricos. 

4	Solicita espaço com melhor 
acessibilidade, bem como 
assentos disponíveis e local 
adequado para serem aten-
didos os usuários da Farmá-
cia municipal. 

4	Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da Senhora Ni-

lça Ferreira Junger ocorrido 
no dia 22 de novembro. 

4	Moção de Aplausos aos fun-
cionários e professores da 
Emeief Professora Dalila de 
Castro Rios, pelos brilhantes 
serviços prestados no exercí-
cio de 2017. 

4	Moção de Aplausos a Maria 
Célia Ferreira Freire, servido-
ra pública lotada no cargo de 
ACS, possuindo nove anos de 
trabalhos dedicados a comu-
nidade de Iúna. 

4	Solicita ao DNIT reparos na 
BR-262, entre o Distrito de 

Pequiá até Vitória, 
pois existem inúmeros 
buracos,  ocasionando 
acidentes e danos aos 
condutores de veículos.

4	Que seja encaminhado 
ofício à Superintendente 
Regional de Educação de 
Guaçuí, Sayonara Tole-
do da Silva Gil, para que 
remeta a esta Casa de 
Leis o planejamento da 
reforma e ampliação da 
EMEIEF Professora Dali-
la de Castro Rios para o 
ano de 2018, conforme 
convênio assinado com o 
Município de Iúna.

ao município de Iúna 
no cargo que desem-
penhava fato que a faz 
merecedora desta ho-
menagem póstuma.



Animais soltos nas ruas 
preocupam parlamentares 
Os animais de rua se tornaram 
problema de segurança e de 
saúde pública em Iúna. Nos úl-
timos anos, a população tem re-
gistrado um aumento de cavalos 
soltos e cachorros abandonados 
nas vias do município, o que vem 

preocupando os parlamentares.

“Tem muito animal solto na ci-
dade, muitos cachorros nas ruas 
e a administração não faz nada”, 
destacou o vereador José Mar-
cos de Moraes.

As atividades legislativas serão retomadas no dia 08 de fevereiro

A partir do dia 18 de dezembro, 
os vereadores de Iúna entra-
ram em recesso parlamentar. 
As atividades legislativas serão 
retomadas no dia 08 de feve-
reiro, quando terá a primeira 
sessão ordinária de 2018.

Durante este período, os servi-

Recesso parlamentar

dores da Câmara trabalharão no 
expediente normal, de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 18h, exceto 
durante o recesso de fim de ano, 
entre os dias 25 de dezembro e 
02 de janeiro. Os vereadores po-
derão ser convocados a qualquer 
momento para votação de pautas 
em sessões extraordinárias.

Os vereadores também relem-
braram projetos para construção 
de um canil municipal, mas que 
não saíram do papel.

“Há um tempo discutimos a 
construção do canil, tivemos 

reunião com representantes da 
Ufes, mas não foi feito nada. O 
serviço que era pra ser feito pela 
Prefeitura é feito por voluntá-
rios, como a Kellen Goulart, que 
ajuda muito nos cuidados com 
os cães de rua”, comentou o ve-

reador Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.

“A administração poderia sepa-
rar um recurso para fazer o canil 
do município”, sugeriu o verea-
dor Arilson Oliveira.

“Tem muito animal solto na 
cidade, muitos cachorros 
nas ruas e a administração 
não faz nada”.
Vereador José Marcos de Moraes

“Há um tempo discutimos a 
construção do canil, tive-
mos reunião com represen-
tantes da Ufes, mas não foi 
feito nada”.
Vereador Paulo Henrique Leocádio

“A administração poderia 
separar um recurso para 
fazer o canil do município”.
Vereador Arilson Oliveira


