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Parlamentares elegem nova 
Mesa Diretora da Câmara de Iúna

A partir do dia 2 de janeiro de 
2019, a Câmara de Iúna será pre-
sidida pelo vereador João Elias 
Colombo Horsth, que comporá a 
nova Mesa Diretora para o biênio 
2019/2020 juntamente com os 
vereadores Júlio Maria de Olivei-
ra (vice-presidente) e Darlan Sil-
va Barglini (secretário). A eleição 
aconteceu na sessão do dia 18 de 
dezembro, e contou com chapa 
única para concorrer à Mesa.

O vereador João Elias Colombo Horsth tomará posse como Presidente, o vereador Júlio Maria Oliveira, como vice-presidente, e Darlan Silva Barglini, como secretário

Turismo Cachoeiras de Iúna e 
Irupi são destinos escolhidos 
para curtir o verão.  Pág. 4

Orçamento 2019 Executivo veta 17 emendas 
alegando inconstitucionalidade ou por 
serem contrárias ao interesse público. Pág. 3

Comissões Permanentes Nova composição será 
definida em fevereiro com o objetivo de emitir 
pareceres em todos os projetos de Lei. Pág. 2

A nova formação substituirá a 
composição formada pelos par-
lamentares Rogério Cézar, Adria-
no Ornelas e Emmanuel Garcia 
Amorim.

A votação dos vereadores, no-
minal, elegeu a chapa única por 
unanimidade entre os presen-
tes à sessão. “Nesse mandato, 
vamos ouvir os parlamentares 
e a assessoria da Casa, con-

versando com todos e sempre 
à disposição da população e 
do Executivo. Precisamos de 
um bom diálogo”, comentou o 
vereador João Elias, eleito Pre-
sidente da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal para os pró-
ximos dois anos.

Durante seu discurso em ple-
nário, o ex-presidente Rogério 
Cézar agradeceu a parceria dos 

servidores e demais vereadores 
da Câmara.

“Quero agradecer a cada um dos 
vereadores por me respeitarem 
nesse período. Foi uma experi-
ência única. Desejo ao próximo 
presidente que conduza a Casa 
com muita serenidade e compe-
tência, respeitando o posiciona-
mento de cada um, e eu sei que 
ele terá”, declarou.
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Calendário das sessões
8 de fevereiro (sexta-feira)

18 de devereiro (segunda-feira)
28 de fevereiro (quinta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Nova composição das Comissões 
Permanentes será definida em 
fevereiro
Na primeira sessão ordinária de 
2019, marcada para o dia 8 de 
fevereiro, os vereadores de Iúna 
vão eleger os novos membros 
das Comissões Permanentes da 
Câmara.

Em Iúna, são quatro as Comis-
sões Permanentes: de Consti-
tuição, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento, Obras e 
Serviços Urbanos; de Agricultu-
ra, Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Social e de Educação, 
Saúde e Assistência Social.

A formação das Comissões se dá 
pela indicação de vereadores de 
acordo com sua área de interes-
se, na qual tem aptidão e conhe-

cimentos sobre as demandas de 
cada área.

A escolha dos membros também 
leva em conta a representativi-
dade partidária ou blocos parti-
dários existentes na Casa de Leis.

As Comissões Permanentes são 
órgãos internos do Poder Legis-
lativo destinadas a emitir pare-
ceres em todos os projetos de 
Lei encaminhados ao plenário, 
apreciar programas de obras, 
planos municipais e setoriais 
da administração pública; a re-
ceber, estudar e emitir parecer 
sobre petições, reclamações, 
representações ou queixas dos 
cidadãos, entre outros assuntos.

As Comissões são órgãos internos do Poder Legislativo 
destinadas a emitir pareceres em todos os projetos de Lei 
encaminhados ao plenário

FORMAÇÃO DAS COMISSÕES 2017-2018
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS

Presidente
João Elias Colombo Horsth

Presidente
Júlio Maria de Oliveira

Relator
Emmanuel Garcia de Amorim

Relator
José Marcos de Moraes

Secretário
Paulo Henrique Leocádio da Silva

Secretário
Arilson Ferreira de Oliveira

COMISSÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Presidente
Arilson Ferreira de Oliveira

Presidente
Emmanuel Garcia de Amorim

Relator
Júlio Maria de Oliveira

Relator
Everaldo Pereira Sales

Secretário
Adriano Salviete da Silva

Secretário
Darlan da Silva Barglini

Desejamos a todos 
um Natal em harmonia 
e um Ano Novo repleto

de realizações!
Vereadores e servidores 

da Câmara Municipal de Iúna



Orçamento 2019: prefeito 
veta 17 emendas dos vereadores
Ao retornarem do recesso parla-
mentar no dia 08 de fevereiro, os 
vereadores de Iúna analisarão o 
veto parcial do prefeito municipal 
às emendas propostas pelos par-
lamentares no orçamento 2019. 

Votado e aprovado no final de 
dezembro, o orçamento anual 
de Iúna será de R$ 66 milhões – 
10% a mais do que no ano passa-
do – e contou com 39 emendas 

propostas pelos vereadores, mas 
17 delas foram vetadas pelo Exe-
cutivo.

As emendas propostas pelos 
vereadores alteram fatias do 
orçamento de acordo com as 
necessidades da população em 
diferentes regiões do município. 
Estão entre as emendas propos-
tas obras de infraestrutura, de 
áreas de lazer, de pavimentação 

de estradas e de aquisição de 
equipamentos em diversas se-
cretarias.

De acordo com a mensagem de 
veto parcial às emendas da Lei 
Orçamentária Anual enviada 
pelo Poder Executivo à Câmara, 
a justificativa para o veto par-
cial é que parte das emendas foi 
considerada inconstitucional ou 
contrária ao interesse público.

De acordo com a mensagem do Executivo, o veto parcial às emendas da Lei Orçamentária Anual se deve à inconstitucionalidade ou por serem contrárias ao interesse público

Ainda segundo a mensagem en-
viada à Câmara, algumas emen-
das que propõem obras, compra 
de materiais ou contratação de 
serviços já contam com recursos 
destinados ou já foram contrata-
das pela administração munici-
pal, por isso foram vetadas.

Entre as emendas vetadas estão 
a realização de obras de reforma 
das Unidades de Saúde da Famí-

lia dos bairros Nossa Senhora da 
Penha e do Quilombo, a aquisi-
ção de veículos para Conselho 
Tutelar e ônibus para capela 
mortuária, a manutenção da fro-
ta de veículos para pacientes, a 
ampliação e a reforma do prédio 
do Poder Legislativo, a constru-
ção de ponte no Córrego Boa 
Sorte, construção de posto de 
Saúde e creche em Pequiá, entre 
outras propostas.

janeiro de 2018



Iúna: maior produtor 
de café arábica do ES
Produtores também são premiados por qualidade dos cafés produzidos na região

O Espírito Santo é o 2º maior 
produtor de café do país, de 
acordo com a Companhia Na-
cional de Abastecimento (Co-
nab), com um volume de pro-
dução total de 113.454,440 
toneladas. E Iúna, de acordo 
com os resultados prelimina-
res do senso agro, foi o mu-
nicípio foi o maior produtor 
de café arábica do Estado no 
ano de 2017, com um total de 
11.186,169 toneladas (IBGE), 
ou seja, 10% de toda a produ-
ção do estado.

Mesmo não sendo a cidade 
com maior número de proprie-
dades rurais e com as condi-
ções climáticas desfavoráveis 
nos últimos quatro anos, Iúna 
conseguiu obter o melhor re-
sultado entre os municípios ca-
pixabas.

CAFÉS PREMIADOS
É de Iúna, do Sítio Cordilheiras 
do Caparaó, o 2º melhor café 
arábica do país, de acordo como 
a premiação Coffee of the Year 
2018, conceituado concurso re-

alizado durante a Semana Inter-
nacional do Café, em Belo Hori-
zonte, em novembro deste ano.

O Café Cordilheiras, do produtor 
Denerval Vieira, foi premiado 
entre 400 amostras de cafés de 
várias regiões produtoras. E a fa-
mília Cordilheiras vai colecionan-
do prêmios de qualidade: ainda 
este ano venceram o concurso 
de Qualidade do Café de Iúna, 
ocupando o primeiro lugar nas 
categorias café cereja descasca-
do e natural.

Cachoeiras de Iúna e 
Irupi chamam a atenção 
dos turistas no verão
Hidrolândia Parque, Chiador, Poço do Egito, Recanto Rio Claro, 
entre outros atrativos naturais são destinos escolhidos por 
quem curte as quedas d’água em meio à mata 

Iúna e Irupi guardam os mais 
belos recantos, onde a paisa-
gem do campo, a gastronomia 
e os hábitos simples do meio 
rural se mantêm, aos pés do 
Parque Nacional do Caparaó.  
Na região, durante as andan-
ças pelas estradas de chão, é 
possível conferir a arquitetura 
do período colonial, por meio 
dos casarões de antigas fazen-
das de café. 

E é no meio rural que se “es-
condem” as mais belas cacho-
eiras e poços do Estado, de 
águas cristalinas, com desta-
que para a região de São João 
do Príncipe, Rio Claro e Santa 
Clara, onde estão o Poço do 
Egito, o Recanto do Cedro, 
a Cachoeira do Rogério, do 
Brás, a Hidrolândia Parque, o 
Poço das Antas, entre tantas 
outras quedas d’água. Esses 
locais também contam com 
trilhas que levam a outros pa-
raísos escondidos, mas todos 
de acesso fácil. 

Iúna e Irupi também contam 
com importantes pontos para 
prática de esportes de aven-

tura como trilhas, rapel e vôo 
livre. Tudo com vista panorâ-
mica para o Pico da Bandeira.

E a história da região, que 
teve início há quase 200 anos, 
também é cercada de reli-
giosidade, impressa especial-
mente no Santuário de Santa 
Luzia, onde a Água Santa e a 
Pedra do Pecado instigam os 
visitantes de todas as idades.

É neste cenário que se loca-
lizam os atrativos do Circuito 
Serras, Águas e Cafezais, que 
apresenta empreendimentos 
nos quais é possível degustar 
cafés especiais, provar a culi-
nária local, se aquecer com 
um bom vinho, se aventurar 
ou apenas contemplar a na-
tureza, e se hospedar em pro-
priedades que propiciam aos 

O Circuito Serras, Águas e Ca-
fezais é promovido em par-
ceria com as prefeituras de 
Iúna e Irupi, a Associação de 
Turismo Turcafé, o Consórcio 
Caparaó, o Incaper e a Secre-
taria de Estado do Turismo 
(Setur).


