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Investimentos e obras de 
infraestrutura e serviços na área 
urbana e rural são solicitações 
constantes dos parlamentares
São frequentes os requerimen-
tos e solicitações dos vereado-
res da Câmara de Iúna quanto 
às melhorias nos serviços pú-
blicos nas áreas urbana e rural. 
Nas últimas sessões, os serviços 
de patrolamento de estradas e 
de manutenção na iluminação 
pública insuficientes preocupa-
ram os parlamentares.

O período de colheita do café 
na região demanda estradas 
em bom estado de conserva-
ção e manutenção de pontes 
para escoar a colheita com pe-
riodicidade. 

Os vereadores João Elias Co-
lombo Horsth, Adriano Ornelas 
e Paulo Henrique Leocádio da 
Silva comentaram que é preci-
so consertar pontes, especial-

Obras, iluminação pública e patrolamento de estradas são os pedidos mais frequentes dos vereadores ao Poder Executivo de Iúna

mente neste período de safra, 
para garantir a segurança dos 
produtores. “Fizemos vários re-
querimentos para manutenção e 
construção de pontes, mas vem 
acontecendo o contrário. Não 
entendo por que a administra-
ção está  destruindo, sendo que 
precisamos tanto de constru-
ções como essas. Parece que a 
gestão está sem rumo”, avaliou o 
vereador Paulo Henrique.

“São tantos os serviços e obras 
que indicamos e até determi-
nados recursos, mas estão de 
brincadeira com o dinheiro pú-
blico”, comentou o vereador 
Darlan Bargline. 

ILUMINAÇÃO E
SERVIÇOS URBANOS
A obra do zig-zag do Quilombo 

Arte Exposição celebra 30 anos de carreira 
do artista Argilano Rodrigues. Pág. 4

Pequiá Aquisição de resfriador 
de leite para comunidade. Pág. 2

Café com Leite Simpósio valoriza melhoria 
da produção cafeeira e da pecuária. Pág. 2

(foto), cujo requerimento para 
conclusão tem assinatura de 
todos os vereadores, também é 
um ponto de atenção que vem 
pautando as fiscalizações dos 
parlamentares.

“Há meses a gente fala da obra 

do zig-zag. O mato cresce e 
deixa as pessoas inseguras no 
local. Não tem planejamento 
para essa obra”, disse o verea-
dor José Marcos de Moraes.

“É uma obra importante para 
os moradores do Quilombo e 

que nunca finalizam. É um local 
que sempre precisa de limpeza, 
mas que a administração não 
cuida como deveria”, avaliou a 
vereadora Maria Miguelina.

Sobre os serviços de iluminação, 
os vereadores Arilson Ferreira e 
Everaldo Sales reforçaram o pe-
dido de troca de lâmpadas em 
alguns locais. “Na rua do Pito, 
por exemplo, a iluminação é 
muito precária. As pessoas es-
tão saindo de casa na escuridão. 
Também estão acontecendo 
roubos e precisamos evitar isso”, 
alertou o vereador Arilson.

“Também é preciso colocar 
lâmpadas nas ruas do Parque 
Industrial. Está uma escuridão”, 
reforçou o vereador Everaldo 
Pereira Sales.

Nas últimas sessões,  o atendimento insuficiente dos serviços de patrolamento de estradas e de manutenção na iluminação pública preocuparam os vereadores
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Calendário das sessões
8 de junho (sexta-feira)

18 de junho (segunda-feira)
28 de junho (quinta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Simpósio valoriza melhoria da 
produção cafeeira e da pecuária
Entre os dias 3 e 4 de maio, Iúna 
sediou a terceira edição do Sim-
pósio Café com Leite, o maior 
encontro do agronegócio do 
café da região. O evento, reali-
zado pela Associação Iúna Cafés 

Especiais, em parceria com a 
Prefeitura Municipal e o Incaper, 
reuniu dezenas de especialistas, 
técnicos renomados, gestores 
públicos e cafeicultores e pecu-
aristas, que puderam conferir 

Evento reuniu produtores, técnicos e gestores públicos envolvidos no desenvolvimento da cafeicultura e da produção leiteira da região

Pequenos produtores de leite 
que integram o Conselho Comu-
nitário para o Desenvolvimento 
de Pequiá passam a contar com 
um tanque de resfriamento de 
leite. O novo equipamento vai 
facilitar as atividades e o fortale-
cimento da associação.

Vereador comemora aquisição 
de resfriador de leite para 
comunidade de Pequiá
O novo equipamento, com capacidade para três mil litros, vai facilitar 
as atividades e o fortalecimento da associação comunitária da localidade

A entrega do tanque, realizada 
em março, foi acompanhada 
pelo vereador Júlio Maria de 
Oliveira. “É uma importante 
aquisição para os produtores, 
que poderão ficar mais tran-
quilos no quesito armazena-
mento do leite”, comentou o 

vereador Júlio.

Com capacidade de armazena-
mento para três mil litros de 
leite, o tanque de resfriamento 
passa a atender cerca de 250 
famílias que vivem diretamente 
da produção leiteira na região.

palestras, conhecerem máqui-
nas inovadoras e se atualizarem 
sobre os processos de produção.

Os vereadores Paulo Henrique Le-
ocádio da Silva, Emmanuel Garcia, 

Darlan Barglini e Julio Maria Olivei-
ra acompanharam a programação 
do Simpósio, cujos temas princi-
pais foram “Estratégias para otimi-
zar o uso de fertilizantes nas pas-
tagens” e “Uso da fermentação na 

produção de cafés especiais”.

Os participantes também partici-
param de sorteios de prêmios para 
os que apresentaram o talão fiscal 
atualizado no ato da inscrição.



maio de 2018Plenário 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

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

4	Solicita patrolamento e en-
saibramento da estrada vici-
nal do Córrego Serrinha II e 
da estrada vicinal do Córre-
go Sabiá.

4	Solicita a construção de 
uma Praça de Lazer no 
lugar denominado Maré 

4	Solicita a verificação da 
queda de um muro da 
residência do senhor 
Renato Azevedo, no 
Distrito de Pequiá, na 
Rua que dá acesso ao 
Campo de Futebol.

4	Solicita a reparação do 
sistema de iluminação 
da Praça Nossa Srª de 
Santana, Distrito de Pe-
quiá.

4 Solicitam que seja inserido 
recurso no orçamento do 
Estado do Espírito Santo, 
por meio de Emenda Par-
lamentar, para ser desti-
nado à aquisição de uma 
ambulância para atender 
ao Setor de Saúde do Mu-
nicípio. 

4 Solicitam a conclusão da 
obra do Zig-zag (foto), no 
Bairro Quilombo.

Júlio Soldado 
SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br

4 Solicita a alteração da 
redação do artigo 17 
da Lei Municipal nº 
2.633/2017, visando 

4 Solicita a substituição de um 
poste de madeira localizado 
na Rua Maria Rosa de Jesus, 

4	Requer que seja reme-
tido ofício ao Diretor do 
DER/ES para que seja 
efetuado os reparos no 
asfalto que compreen-
de o trecho de Iúna-
-Ibitirama.

4	Que seja determinado 
ao Procurador Geral 
do Município elaborar 
matéria para alterar o 
Estatuto dos Servido-
res Públicos Munici-
pais, para inclusão de 
artigo constando o dia 
de folga para o servidor 
que estiver exercendo 
sua atividade no dia de 
seu aniversário. 

4	Solicita a disponibiliza-

ção de um veículo Ambulân-
cia, para atender a demanda 
dos Distritos de Pequiá e São 
João do Príncipe e as Comu-
nidades de Rio Claro e Laran-
ja da Terra. 

4	Solicita a retirada de galhos 
de árvores que ocupam me-
tade da pista causando trans-
tornos aos cidadãos que tra-
fegam na Avenida José Luiz 
de Castro, Vila Nova. 

4	Solicita patrolamento e o en-
saibramento das estradas do 
Córrego Santo Antônio, pró-
ximo ao Toninho Florindo.

4	Solicita o calçamento na 
Avenida José Luiz de Cas-
tro, no Bairro Vila Nova, 

permitir de forma excep-
cional a flexibilização da 
jornada de trabalho dos 
servidores municipais.

Darlan Silva Barglini
PMN • darlan@camaraiuna.es.gov.br

Maria Miguelina
PTN • maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br

Mansa, no Bairro Quilom-
bo.

4	Solicita averiguação da resi-
dência do Senhor José An-
tônio dos Reis, conhecido 
como Mangabinha, que se 
encontra em situação de ris-
co, no Bairro Quilombo.

Maria Miguelina de Lourdes Quintino, PTN • maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br | 
Adriano Ornelas, PD • adriano@camaraiuna.es.gov.br | Arilson Ferreira de Oliveira, 
PDT • arilson@camaraiuna.es.gov.br | Darlan Silva Barglini, PMN • darlan@camaraiuna.
es.gov.br | Emmanuel Garcia de Amorim, PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br | 

Everaldo Pereira Sales, PHS • everaldo@camaraiuna.es.gov.br | João Elias Colombo Horsth, PDT • 
joao.elias@camaraiuna.es.gov.br | Júlio Soldado, SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br | José Marcos 
de Moraes, PDT • marquinho@camaraiuna.es.gov.br |  Paulo Henrique Leocádio da Silva, PMDB • 
paulinho@camaraiuna.es.gov.br | Rogério Cezar, SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita que o Executivo 
destine dois servidores, 
ou mais, para atender a 
população na farmácia do 
Posto de Saúde Central da 
cidade de Iúna, haja vista 
que em razão do núme-
ro reduzido de servidores 
para atender a demanda.

próximo às margens do Rio, 
serviços de limpeza das mar-
gens da Avenida José Luiz de 

próximo ao imóvel de nº 160, 
atrás do galpão do Senhor José 
Uledir Tiengo, Bairro Quilombo. 

Castro, em ambos os lados, 
poda das árvores da citada 
Avenida e reparos no cal-

çamento em frente à 
casa do Senhor Djalma 
Saloto.



Exposição celebra 30 anos de 
carreira de artista plástico iunense

Sensibilidade, carinho, poesia 
e um olhar diferenciado sobre 
o cotidiano, as paisagens e as 
pessoas da região do Caparaó 
foram o foco do lançamento da 
exposição comemorativa “Três 
décadas colorindo sua vida em 
meio às montanhas do Capa-
raó”, que marca a trajetória do 
artista plástico iunense, Argila-
no Rodrigues. A Câmara Muni-
cipal foi o local escolhido para 

o evento, que envolveu a parti-
cipação de 200 pessoas, entre 
admiradores e artistas de dife-
rentes manifestações culturais.

O Presidente da Casa de Leis, 
Rogério César, e o vereador 
Emmanuel Garcia de Amorim 
prestigiaram o lançamento da 
exposição. 

“O Argilano é merecedor de 

cada homenagem, de cada re-
conhecimento. É um artista 
muito talentoso! O município 
se orgulha dele. E foi uma hon-
ra receber o evento no audi-
tório da Câmara, que está de 
portas abertas para qualquer 
manifestação que enalteça a 
cultura de Iúna!”, comentou o 
Presidente Rogério César.

Durante o lançamento, as 25 

Argilano Rodrigues elegeu a Câmara Municipal para o lançamento da sua exposição “Três décadas colorindo sua vida em meio às montanhas do Caparaó”

telas, fotos e gravuras do ar-
tista foram apresentadas ao 
público por meio de poesias e 
textos reflexivos de autoria de 
diversos poetas e escritores da 
terra.

“Viver de arte é matar um leão 
por dia. Não foi nada fácil essa 
trajetória. E nesta exposição 
escolhi temas, ideias, cores, 
sonhos. Escrevi um pouco de 

minha trajetória. Agradeço a 
todos que estiveram ao meu 
lado, me apoiando e acreditan-
do no meu trabalho”, comen-
tou Argilano Rodrigues.

A exposição “Três décadas co-
lorindo sua vida em meio às 
montanhas do Caparaó” ficará 
aberta à visitação na Casa de 
Cultura de Iúna até o dia 28 de 
maio, das 8h30 às 17h.


