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Sessão Solene: parlamentares 
homenageiam 14 personalidades 
que se destacaram em Iúna

Para reconhecer os munícipes 
que realizam projetos e ações 
em prol do desenvolvimento do 
município, a Câmara de Iúna re-
alizou no dia 17 de novembro, 
no Iúna Campestre Clube, uma 
Sessão Solene de entrega de tí -
tulos de Cidadão Iunense, Cida-
dão Iunense Ausente, Cidadão 
Iunense Presente e Comenda 
Parlamentar Rio Pardo a 14 per-
sonalidades.

A solenidade é realizada anual-
mente pelo Legislati vo. Os ve-
readores analisam, escolhem e 
aprovam personalidades para 
receberem a homenagem.

“O evento tem por objeti vo re-
conhecer as pessoas que esco-
lheram Iúna para morar, para 
trabalhar e para realizar ações 
que benefi ciam a população. 
Trata-se de uma homenagem 
simples, mas que tem muita re-
presentati vidade para a Casa de 
Leis”, comentou o Presidente da 
Câmara, Rogério Cezar.

A solenidade reuniu, além dos 
homenageados, seus familiares 
e autoridades politi cas da região, 
que acompanharam os discursos 
dos vereadores e dos indicados 
que receberam os tí tulos.

Evento promove o 
reconhecimento de munícipes 
que se destacaram em suas 
áreas de atuação e promoveram 
o desenvolvimento da cidade

Indicações Moções de Aplausos 
e Votos de Provundo Pesar estão 
entre as solicitações.  Pág. 4

Fotos Veja as imagens que 
marcaram a cerimônia de 
entrega das placas.  Pág. 3

Homenagens Evento promove o reconhecimento de 
munícipes que se destacaram em suas áreas de atuação
e promoveram o desenvolvimento da cidade. Pág. 2

TÍTULO CIDADÃO IUNENSE
Ricardo Evangelista Leite

indicado pelo vereador João Elias Colombo Horsth

Matheus Fonseca de Souza
indicado pelo vereador Arilson Ferreira de Oliveira

Nilson José de Cerqueira
indicado pelo vereador Júlio Maria de Oliveira

Robson Soares Martins
indicado pelo vereador José Marcos de Moraes

Adriano José da Silva de Souza
indicado pelo vereador Rogério Cézar

Elisangela Gonçalves Gripp
indicado pelo vereador Adriano Ornelas da Silva

Geziléia Lopes Ferreira
indicado pelo vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva

Jeferson Evangelista F. Goulart da Silva
indicado pelo vereador Darlan Silva Barglini

José Geraldo dos Santos
indicado pelo vereador Everaldo Pereira Sales

João Batista Gonçalves
indicado pela vereadora Maria Miguelina de Lourdes Quintino

Jeferson Lopes Ferreira
indicado pelo vereador Emmanuel Garcia de Amorim

COMENDA PARLAMENTAR DO RIO PARDO 2018
Alexandre Marcelo Coutinho Santos

TÍTULO CIDADÃO IUNENSE PRESENTE
João Elias Alcure Quarto

TÍTULO CIDADÃO IUNENSE AUSENTE 2018
Valmir de Almeida Montoni

HOMENAGEADOS



MESA DIRETORA PRESIDENTE Rogério Cezar (SD) • VICE�PRESIDENTE Adriano Salviete da Silva (PDT) • SECRETÁRIO Emmanuel 
Garcia de Amorim (PR) VEREADORES Adriano Salviete da Silva (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 • José Marcos de Moraes (PDT) marquinho@camaraiuna.es.gov.br • Júlio Maria de 
Oliveira (SD) juliomaria@camaraiuna.es.gov.br • Maria Miguelina de Lourdes Quinti no (PTN) maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br • 
Paulo Henrique Leocádio da Silva (PMDB) paulinho@camaraiuna.es.gov.br • Rogério Cezar (SD) rogerinho@camaraiuna.es.gov.br
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Calendário das sessões
28 de novembro (quarta-feira)

7 de dezembro (sexta-feira)
18 de dezembro (terça-feira)

Emmanuel 

Jornal Câmara Cidadã

Câmara promove solenidade
com muitas homenagens
Parlamentares realizaram a entrega dos tí tulos de Cidadão Iunense, Cidadão Iunense Ausente,
Cidadão Iunense Presente e Comenda Parlamentar Rio Pardo a 14 personalidades





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:

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

4	Solicita um contêiner para 
a comunidade de Rio Cla-
ro, ao lado do restaurante 
da Dona Maria, pois o latão 
de lixo que se encontra no 
local não está sendo sufi-
ciente para a quantidade 
de resíduos da localidade.

4	Solicita estudo visando 

4	Moção de Aplausos aos 
Agentes de Endemias da 
Prefeitura, pelos relevantes 
serviços prestados aos nossos 
munícipes.

4	Moção de Aplausos aos oto-
ristas da Prefeitura, pelos 
relevantes serviços prestados 
aos nossos munícipes.

4	Solicita que seja solicitado 
ao Prefeito Municipal que 
determine ao Gestor da 
Santa Casa de Iúna que 
encaminhe ao Poder Le-
gislativo Municipal para 
análise dos Senhores 
Vereadores no prazo le-
gal, a documentação: 
balancete analítico em 
31/12/2017; balanço pa-
trimonial e demonstrativo 
do resultado; jornal com 

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

João Elias
Colombo Horsth, 
PDT • joao.elias@ca-

maraiuna.es.gov.br

aumentar o valor das diárias 
pagas aos motoristas da Pre-
feitura, que há tempos não 
sofre reajuste.

4	Solicita estudo visando a 
criação de uma ajuda de cus-
to para ser concedida aos 
estudantes do município de 
Iúna, que se deslocam para 

Adriano Salviete da Silva
PDT • adriano@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita poda de uma 
árvore próxima a mer-
cearia do Senhor Rus-
so, à Rua Francisco Au-
gusto de Castro, bairro 
Quilombo, encostada à 
rede de energia elétrica. 

4	Moção de Aplausos à 
senhora Eliane Apare-
cida Silva, diretora da 
Escola Elza de Castro 
Scardini, distrito de San-
tíssima Trindade, pelo 

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

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Francisco Alves Pe-
reira, de 72 anos e 32 anos 
como funcionário da Santa 
Casa de Iúna, ocorrido no 
dia 20 de outubro de 2018. 
O falecido deixa 07 filhos, 08 
netos e 01 bisneto. 

4	Moção de Aplausos às 
Agentes Comunitárias de 
Saúde, Cleide Regina Batis-
ta Dário e Rosiana Paula de 
Freitas, em comemoração 
ao Dia Nacional do Agente 
Comunitário de Saúde. 

4	Moção de Aplausos ao se-
nhor Danilo Leite Justo e 
Lúcio José Gomes de Sou-

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Senho-
ra Célia Sartori Nascimento, 
ocorrido em Iúna no dia 07 
de outubro de 2018. A faleci-
da é mãe de Cristina técnica 
de enfermagem da Unidade 
de Saúde do Bairro Guana-
bara e era moradora da loca-
lidade de Terra Corrida.

a publicação do balanço e 
demonstrações; relatório de 
atividade do ano de 2017; 
balancete analítico de janeiro 
a outubro de 2018; informa-
ções sobre a renovação do 
SEBAS e a isenção do INSS; 
relação de funcionários com 
cargos, salários e data de ad-
missão; recibo de entrega de 
ECF/ECD de 2017; relatório 
da auditoria independente 
de 2017.

za, agentes Comunitários de 
Endemias, em comemoração 
ao Dia Nacional do Agente Co-
munitário de Endemias. 

4	Moção de Aplausos aos Dou-
tores Eberth Alves Machado 
Junior, Herivelto Leal Faria, 
Jocyley Emerick Padilha e Ri-
cardo Rezende Fernandes, em 
homenagem ao Dia do Médi-
co, reconhecendo os relevan-
tes serviços prestados à comu-
nidade.

4	Moção de Aplausos à profes-
sora Fátima Aparecida Assis 
de Souza Amorim e Leonidia 
Maria Batista Amigo, em co-
memoração ao Dia Nacional do 
Professor.

Marquinho da Saúde 
PDT • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

Paulo Henrique 
Leocádio, PMDB 
• paulinho@cama-
raiuna.es.gov.br

4 Solicita a construção 
de dois quebra-molas 
na Rua Alair de Souza 
(Maré Mansa), bairro 
Quilombo, visando dar 
segurança dos mora-
dores.

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

4	Solicita a construção de 
uma extensão de rede elé-
trica, com dois postes, próxi-
ma ao Cemitério do Distrito 
de Pequiá. 

4	Solicita substituição de lâm-

padas queimadas no sistema 
de iluminação do Campo de 
Futebol do Distrito de Pequiá.

4	Solicita que seja remetido 
ofício ao Escritório da CESAN 
em Iúna, solicitando provi-

dências com urgência, 
no sentido de efetuar 
manutenção no siste-
ma de abastecimento 
de água do bairro Nossa 
Senhora Aparecida, Dis-
trito de Pequiá.

outros municípios, a fim 
de cursar o ensino supe-
rior. 

4	Solicita fiscalização quan-
to ao excesso de ambu-
lantes atuando na cida-
de, fazendo concorrência 
desleal aos nossos comer-
ciantes.

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

4	Solicita a instalação de dois 
quebra-molas e transforma-
dor de energia elétrica na lo-
calidade de Córrego do Laje, 
em atenção a pedido dos mo-
radores.

4	Solicita a substituição de di-
versas lâmpadas queimadas 
do Distrito de Santíssima Trin-
dade.   

4	Solicita a instalação de dois 
quebra-molas no distrito de 
Santíssima Trindade nas pro-
ximidades da residência do 
Senhor Santo.  

4	Solicita construção de 
uma proteção lateral  
da ponte recém-cons-
truída na localidade de 
Rio Claro, Distrito de 
São João do Príncipe, 
para proteger a traves-
sia de pedestres.

4	Solicita a recuperação 
do calçadão da Beira 
Rio, da Ponte do bairro 
Quilombo até de frente 
a Clínica Médica. O calça-
dão é uma obra utilizada 
pelo povo diariamente e 
merece ser bem cuidada 
para melhorar o visual da 
cidade. 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Adilson Lima Da Sil-
veira ocorrido no dia 27 de 
outubro do corrente ano, 
em Iúna. 

trabalho que tem desen-
volvido reconhecendo a 
atuação dos profissionais, 
pela transparência na ges-
tão da Escola, pelo espíri-
to de equipe, por ser uma 
excelente articuladora, por 
reconhecer a realidade da 
Escola, por prestar contas 
de suas ações, por envolver 
a equipe no planejamento 
de aulas e dar autonomia 
aos profissionais nas ações 
de trabalho.


