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Acidentes de trânsito no Centro de 
Iúna: vereadores sugerem ações

Na Rua Galaor Rios, uma das 
ruas mais movimentadas do 
Centro de Iúna, são constantes 
os registros de acidentes envol-
vendo automóveis e pedestres. 
O fato preocupa moradores e 
comerciantes da região e chama 
a atenção do poder público. Os 
parlamentares da Câmara já su-
geriram e solicitaram ações para 
prevenir os acidentes, como pas-
sarela suspensa, quebra-molas e 
faixas de pedestres.

“É preciso solicitar, em parceria 
com o Detran, um estudo para 

Periodicamente são registrados acidentes com pedestres e veículos na Rua Galaor Rios. Passarela suspensa, quebra-molas e sinalizações já foram solicitadas

Parque Industrial Parlamentares 
comemoram investimentos em 
drenagem e pavimentação.  Pág. 3

Obras da Cesan Vereadores se reuniram 
com a empresa prestadora dos serviços 
para avaliar o andamento das obras. Pág. 2

Semana da Enfermagem Projeto de Lei é 
aprovado e prevê realização de palestras e 
eventos para valorizar o profissional. Pág. 2

construção de uma passare-
la suspensa, com uma faixa de 
pedestre com visibilidade para 
minimizarmos os índices de aci-
dentes naquela região. Ou que 
pelo menos, a faixa de pedestres 
seja pintada no local. Hoje, tem 
até uma caçamba em cima da 
faixa, e isso não podemos permi-
tir, pois é a via onde as pessoas 
transitam”, avaliou o vereador 
Emmanuel Garcia de Amorim.

As sugestões foram reforçadas 
pelos vereadores Darlan e Mi-
guelina. “Eu também já pedi pro-

QUEBRA-MOLAS
Outros pontos da cidade e da ro-
dovia também estão na mira dos 
parlamentares quando o assun-
to é prevenção de acidentes.

“Também gostaria de solicitar 
um quebra-molas na “curva do 

Nunes”, próxima à Coocafé. 
Principalmente neste período 
do ano, são muitas carretas 
circulando e muito trânsito 
na região, e já registramos 
muitos acidentes lá”, solicitou 
o vereador José Marcos de 
Moraes.

vidências. Só nesses últimos 30 
dias já aconteceram dois aciden-
tes graves no local. Precisa ser 
feito um estudo naquele local 
para isso ser evitado”, analisou 
o vereador Darlan Silva Barglini.

“Gostaria que a administração 
colocasse um quebra-molas na 
Rua Galaor Rios. Infelizmente, 
só quando acontece o pior é 
que tomam providências. Nada 
que a gente solicita a adminis-
tração consegue atender”, co-
mentou a vereador Maria Mi-
guelina Quintino.

“É preciso solicitar um estudo para 
construção de uma passarela sus-
pensa, com uma faixa de pedestre 
com visibilidade para minimi-
zarmos os índices de acidentes 
naquela região”. Vereador Emmanuel Garcia

“Eu também já pedi providências. 
Só nesses últimos 30 dias já 
aconteceram dois acidentes 

graves no local. Precisa ser feito 
um estudo naquele local para isso 

ser evitado”. Vereador Darlan Silva Barglini

“Infelizmente, só quando acontece 
o pior é que tomam providências. 
Nada que a gente solicita a 
administração consegue atender”.
Vereador Maria Miguelina Quintino
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Calendário das sessões
10 de setembro (segunda-feira)

18 de setembro (terça-feira)
28 de setembro (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Projeto de Lei 
cria a Semana 
da Enfermagem 
Como forma de valorizar o 
trabalho dos profissionais da 
saúde, os vereadores de Iúna 
aprovaram o projeto de Lei, 
de autoria do vereador Emma-
nuel Garcia, que institui a Se-
mana da Enfermagem entre os 
dias 20 e 27 de maio. Assim, 
anualmente, a administração 
deverá promover, por meio de 
parcerias, diversos eventos, 
como palestras, conferências, 
reuniões e campanhas para 
capacitar os enfermeiros e 
técnicos.

Com o projeto de Lei aprovado 
pelos vereadores, a Semana da 
Enfermagem também será inse-
rida no calendário de eventos do 
município.

REPOUSO PARA OS
PROFISSIONAIS
Outra conquista obtida por 
meio de Projeto de Lei, de au-
toria do vereador Emmanuel 
Garcia, foi o local para descan-
so dos profissionais da enfer-
magem em locais que ofere-
cem serviços de saúde. 

O projeto prevê a realização de palestras, eventos e outras iniciativas para valorizar o 
profissional de enfermagem. A comemoração será realizada entre os dias 20 e 27 de maio

Para esclarecer sobre o anda-
mento das obras do projeto de 
saneamento da Cesan em Iúna, 
os vereadores da Câmara se 
reuniram com a empresa pres-
tadora do serviço, Sahliah En-
genharia, no início de julho no 
auditório da Casa de Leis.

Participaram da reunião, o Pre-
sidente da Câmara, Rogério 

Obras da Cesan: parlamentares 
acompanham reclamações 
de moradores
Reunião com empresa prestadora dos serviços foi realizada na Câmara

César e os vereadores Paulo 
Henrique Leocádio da Silva, 
Emmanuel Garcia Amorim, 
Everaldo Pereira Sales, Darlan 
Silva Barglini, Arilson Ferreira e 
Júlio Maria Oliveira.

O Presidente da Câmara in-
formou que os parlamentares 
continuarão acompanhando e 
fiscalizando a realização e, prin-

cipalmente, a finalização das 
obras nas ruas da cidade.

A empresa prestadora do ser-
viço informou que a popula-
ção pode se dirigir ao escritó-
rio da empresa (em frente ao 
Supermercado Multishow, no 
Quilombo) para qualquer dú-
vida ou reclamação referen-
tes à obra.

De acordo com 
o projeto, os 
estabelecimen-
tos do mu-
nicípio ficam 
obrigados a 
disponibilizar locais 
para repouso dos profis-
sionais em condições adequa-
das de conforte e salubridade.

A ausência das áreas para des-
canso acarretará na aplicação 
de advertência, notificação e 
até multa.



Na sessão do dia 17 de agos-
to, os vereadores aprovaram 
por unanimidade o Projeto 
de Resolução que institui a 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar 
possíveis irregularidades na 
administração da Santa Casa 
de Iúna no período da requisi-
ção administrativa, no qual a 
Prefeitura Municipal assumiu 

Vereadores analisarão documentos do período em que o 
hospital esteve sob intervenção da gestão municipal

agosto de 2018

a gerência de toda estrutura fí-
sica, de pessoal e de serviços do 
hospital.

A CPI é formada pelos vereado-
res Darlan Silva Barglini, Emma-
nuel Garcia Amorim e Everaldo 
Pereira Sales.

SAIBA MAIS
A intervenção na Santa Casa 

CPI vai investigar 
irregularidades na Santa Casa

foi oriunda de uma notificação 
recomendatória do Ministério 
Público Estadual, e teve iní-
cio no final de junho de 2017, 
quando a Secretaria Municipal 
de Saúde e a Controladoria 
passaram a realizar os serviços 
administrativos até a contrata-
ção de um novo gestor (contra-
tado no primeiro semestre de 
2018).

Parque Industrial: parlamentares 
comemoram investimentos em 
drenagem e pavimentação
As obras são solicitações antigas dos vereadores a partir das demandas dos empresários do local, que sofrem com buracos, poeira e lama 

O Presidente da Câmara, Ro-
gério Cézar, e os vereadores 
Júlio Maria Oliveira e Everaldo 
Pereira Sales acompanharam 
a assinatura da ordem de ser-
viços para a pavimentação e 
drenagem das ruas do Parque 
industrial de Iúna. O evento 
aconteceu no dia 17 de agos-
to e contou com a presença de 
autoridades locais e do Gover-

no do Estado, que custeará o 
projeto.

As obras de pavimentação e dre-
nagem são solicitações antigas 
dos empresários do local e re-
forçadas pelos parlamentares de 
Iúna ao longo dos últimos anos. 

Além de melhorar as condições 
das vias, as obras possibilitarão 

a ampliação do Parque para 
instalação de novos empreen-
dimentos. 

O Parque Industrial Ronaldo 
Ambrósio Rodrigues foi criado 
há 20 anos com a finalidade 
abrigar grandes empreendi-
mentos do município. Com 
uma área de aproximadamen-
te 98 mil metros quadrados, o 

local tem capacidade para abri-
gar cerca de 67 empresas. Atu-
almente, mais de 200 famílias 
são beneficiadas com os em-
pregos gerados pelos empresá-
rios do Parque. 

“Essa obra é um sonho para 
muitos empresários de Iúna. 
Ficamos muito satisfeitos com 
esse projeto”, comentou o ve-

reador Júlio Maria Oliveira.

“Eram condições inseguras e in-
transitáveis. Hoje, é um sonho 
realizado para os empresários 
que investiram no Parque. Es-
peramos que seja uma obra de 
qualidade, pois precisamos não 
só do calçamento, mas de segu-
rança”, analisou o vereador Em-
manuel Garcia Amorim.



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 | Everaldo Pereira Sales, PHS • everaldo@camaraiuna.
es.gov.br | Júlio Soldado, SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br | 
Rogério Cezar, SD • rogerinho@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

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

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento de Mar-
lon Barros Pereira, ocorrido 
no dia 27 de julho de 2018. 
O falecido deixa saudades 
entre parentes e amigos. 

4	Moção de Aplausos a Aca-
demia Spartacus, através 
de sua Diretoria, pela con-
quista de medalhas, sendo 
duas de prata e duas de 
bronze no Campeonato Es-
tadual de Jiu-jitsu, realizado 
no último dia 19, extensivo 
ao Professor Acir Caetano 
da Silva e ao Instrutor Kleber 
Huguinim Barbosa.  

4	Moção de Aplausos a Gui-
lherme Lacerda, pela con-
quista do 1º lugar no abso-
luto e 2º lugar na categoria 
da Copa Sicoob de Jiu-jitsu 

4	Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento 
do Senhor José Loura 
De Oliveira, ocorrido 
em Iúna no dia 01 de 
agosto de 2018. O fa-

4	Solicitam que sejam 
tomadas as devidas 
providências por par-
te do Poder Executi-
vo Municipal visando 
apurar possíveis irre-
gularidades cometidas 
nos procedimentos 
realizados nos exames 
de ultrassonografias 
endovaginal na Santa 

lecido era morador do 
Bairro Nossa Senhora da 
Penha. Na sua área de 
trabalho prestou serviços 
relevantes ao município 
de Iúna. 

Casa de Iúna.

4	Requerem a realização 
de Sessão Solene em Co-
memoração aos 160 anos 
de fundação da Paróquia 
Nossa Senhora Mãe dos 
Homens (foto), a ser reali-
zada na Câmara Municipal 
no dia 23 do mês de outu-
bro, as 19h.

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

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

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

Everaldo 
Pereira Sales

PHS • everaldo@ca-
maraiuna.es.gov.br

4	Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento do Senhor Acrí-
sio Barros Gomes, ocorrido 
em Iúna no dia 15 de julho de 
2018. O falecido era produtor 
rural e residia em Água Limpa. 
Na sua área de atuação pres-
tou serviços relevantes ao 
município de Iúna, sendo um 

4	Requer do Poder Executivo 
informações sobre os va-
lores individualizados ven-
cidos e já empenhados das 
empresas constantes no Re-

4	Solicita que o Poder Executi-
vo informe ao Poder Legisla-
tivo do Município de Iúna se 
foram tomadas providências 
para solucionar a questão 
da água potável que serve 

4	Solicita que seja 
feita a entrega de 
correspondências 
pelos agentes nas 
ruas do Parque In-
dustrial da Cidade, 
localizado no Bair-
ro Guanabara. 

dos fundadores do Lar dos 
Velhinhos do Caparaó. 

4	Solicita a pintura de uma 
faixa de pedestre elevada 
em frente à Drogaria Rede 
Nova. A solicitação visa evitar 
mais acidentes, já que vários 
vem ocorrendo no local.

4	Solicita a construção de 
quebra-molas próximo 
ao ponto de ônibus na 
comunidade de Ubera-
ba, bem como a constru-
ção de redutor de veloci-
dade depois da ponte de 
Uberaba, na entrada para 
a Igreja do Pastor Adilson, 
visando segurança dos 
fiéis da Igreja e dos mo-
radores do entorno da 
Comunidade. 

Rogerinho Cézar
SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

2018, realizado na cidade de 
Cachoeiro de Itapemirim no 
dia 22 de julho. 

4	Solicita a revitalização do 
canteiro central da Avenida 
Antônio Augusto de Oliveira 
alargando e colocando prote-
ção lateral, visando garantir a 
comodidade e segurança das 
pessoas que usam o espaço 
para caminhadas.

4	Solicita a aquisição de sani-
tários químicos para uso dos 
servidores quando em traba-
lho nas obras realizadas pelo 
Município de Iúna. 

4	Solicita a identificação com 
placas das Praças Nerci Ferreira 
Cézar, no Pito, e Braulino Ma-
riano, em Vila Nova e do Centro 
Multiuso Vereador João Batista 

Ribeiro, no Pito. 

4	Solicita a reforma geral 
do terminal rodoviário 
da cidade, que se en-
contra em péssimo es-
tado de conservação. 

4	Solicita a construção de 
dois quebra-molas na 
Rua Pedro Scardini, em 
frente à entrada da ABI 
e AABB.

4	Solicita reforma e lim-
peza da Praça no Bairro 
Pito, que está em situa-
ção de abandono. 

4	Solicita reforma dos mu-
ros e a pintura das salas 
da Escola Delfino Batista 
Vieira, do Distrito de Nos-
sa Senhora das Graças.

a Comunidade de Boa Sor-
te, Santa Clara, haja vista 
que segundo os moradores 
a mesma está contaminada, 
colocando em risco a saúde 
da população.

latório de Empenhos por 
Credor a serem realiza-
dos na ficha 44, enviado 
juntamente com o Proje-
to de Lei nº. 42/2018. 

4	Solicita que o Poder Executi-
vo informe ao Poder Legisla-
tivo do Município de Iúna se 
os seguros das ambulâncias 
da Municipalidade estão 
com o pagamento em dia.


