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Nas últimas sessões ordinárias 
de Iúna, os parlamentares refor-
çaram a necessidade de corre-
ção dos projetos de Lei que estão 
sendo enviados à Casa de Leis 
com erros na redação e que po-
dem levar à prejuízos legais. São 
equívocos em datas, números de 
fichas e dotações orçamentárias 
e até mesmo em endereços de 
futuras obras.

Atualmente, mais de 28 proje-
tos estão parados na Câmara 
de Iúna, sendo que os primei-
ros 11 estão com pareceres 
contrários da procuradoria, ou 
seja, são projetos de Lei com 
muitos erros. 

“A Casa vai obedecer aos prazos 
regimentais e não vai colocar em 
votação projetos sem o parecer 
das comissões de justiça e de fi-
nanças”, disse o Presidente da Câ-
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mara, João Elias Colombo Horth.

De acordo com a procuradoria da 
Casa, todos os equívocos já foram 
informados à administração, mas 
as comissões não receberam os 
projetos com as novas redações 
até meados de abril. Os vereado-
res não devem votá-los até que o 
Poder Executivo envie os mesmos 
com as devidas correções.

“Não somos culpados pelos erros 
da administração, dos projetos 
que chegam errados à Câmara 
Municipal. E isso acontece direto”, 
comentou o vereador Paulo Hen-
rique Leocádio da Silva na sessão 
realizada do dia 17 de abril.

Os projetos que aguardam cor-
reção do Poder Executivo são 
referentes à abertura de créditos 
para aquisição de materiais, de 
serviços e de obras, como cons-

trução de creches e de posto 
de saúde. Neste último projeto, 
o endereço do terreno para as 
obras está errado, o que o torna 
ilegal.

“Encontramos projetos com 
números de convênios errados. 
As informações contidas neles 
não conferem com as fichas, 
com os números de convênios, 
com as fontes de recursos. Tem 
até nomes de bairros diferen-
tes”, explicou o procurador da 
Câmara, Marco Antônio Sonsin 
de Oliveira.

“Somos criticados, mas temos 
que votar projeto de forma cor-
reta. Não vamos votar projetos 
errados”, comentou a vereadora 
Maria Miguelina Quintino.

“É inadmissível que um governo 
ainda envie projetos com erros a 
esta Câmara”, avaliou o vereador 
Darlan Silva Barglini.

Projetos de Lei do Poder Executivo 
com erros na redação atrasam 
votações na Câmara
Nos projetos enviados pela Prefeitura são encontrados erros em datas, números de fichas e dotações orçamentárias e até mesmo em endereços de futuras obras

Os pedidos de urgência do 
Poder Executivo para a vo-
tação dos projetos também 
foram discutidos durante a úl-
tima sessão do dia 17 de abril. 
De acordo com o Regimento 
Interno da Câmara, o prazo 
para análise e votação fica re-
duzido com tal pedido.

“Temos projetos na área da 
Saúde e que realmente o Re-
gimento dá o prazo máximo 
de 45 dias e, caso tenha do-
cumentos, o prazo é parado e 
continua quando o documen-
to chegar. Mas podemos agili-
zar diante da urgência real do 
projeto, pois vários outros já 
foram votados com rapidez”, 
exemplificou o vereador Eve-
raldo Pereira Sales.

Mas, o cumprimento desses 
pedidos de urgência tem sido 
dificultado devido aos erros 
na redação desses projetos. 
Além disso, ainda no final 
de março, os parlamentares 
também discutiram sobre a 
votação do projeto de Lei Or-
çamentária de Iúna, que che-
gou somente em março para 
a análise das comissões.

“Quero esclarecer à sociedade 
que o orçamento veio atrasa-
do e atrasou outros projetos 
para votação. Esta Casa não 
está trancando nenhum proje-
to. Infelizmente temos que se-
guir o regimento e se os docu-
mentos não chegam, não tem 
como trabalharmos”, disse o 
vereador Rogério Cézar.

Projetos de Lei com equívocos na redação atrasam análise dos vereadores e não são colocados em votação

Pedidos de urgência
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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 Moção de Aplau-
sos a Kellvi Henrique 
lopes nascimento sam-
paio, pela superação nos 
estudos, aprovado em 
três vestibulares e opta-

4	Requer que seja encaminha-
do ofício ao Prefeito Muni-
cipal solicitando que seja 
remetido a Casa de Leis no 
prazo regimental, o valor de 
cada lote arrematado e o 

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

março do ano em curso. 
A falecida era integrante 
do Conselho de Educação 
Municipal e defensora 
dos direitos das pessoas 
com deficiência.

Arilson Ferreira de Oliveira
PDT • arilson@camaraiuna.es.gov.br

4	Moção de Profundo 
Pesar pelo falecimento 
do Senhor Dorvalino 
Serafim dos Reis, ocor-
rido no dia 15 de março 

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

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

4	Moção de Aplausos a 1° 
Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus em Iúna, em 
comemoração aos 70 anos 
de fundação.

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor João Mariano Mar-
tins de 65 anos de idade, 
ocorrido em Iúna no dia 06 
de março. Residiu durante 
toda sua vida na localida-
de de Triste Sorte, Córre-
go dos Veados, Distrito de 
Nossa Senhora das Graças. 
Trabalhador rural aposen-
tado conhecido como João 
Modesto. 

4	Moção de Profundo Pe-

4	Indica ao Poder Executivo a 
reforma do prédio da de-
legacia de Polícia Civil e do 
prédio da companhia de Po-
lícia Militar, que são constru-
ções antigas que precisam de 
manutenção. 

de Amorim Fernandes, 
ocorrido em Iúna no dia 
21 de março. Era morado-
ra do Bairro Quilombo e 
irmã de servidores públi-
cos municipais.

sar pelo falecimento da Se-
nhora Maria Genuina leite 
Alves de 67 anos de idade, 
ocorrido no dia 09 de mar-
ço. Pessoa simples, idônea, 
aposentada, deixando filhos, 
netos e bisnetos.

4	Solicita ofício do Poder Exe-
cutivo o nome dos diretores 
ou coordenadores de todas 
as Unidades Escolares e suas 
respectivas localidades. 

4	Solicita do Prefeito Municipal 
nome, endereço e telefone 
de contato de todos os pa-
cientes que fazem quimiote-
rapia e hemodiálise, no qual 
utilizam o transporte sanitá-
rio do município. 

4 Requer que seja solicitado 
ao Prefeito Municipal para 
informar ao Poder Le-
gislativo Municipal quais 
veículos e máquinas do 

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

4	Solicita à Secretaria de 
Saúde que remeta à Câ-
mara Municipal o pare-
cer emitido pela Refe-
rência Técnica Estadual 
no qual relata que esta 
Secretaria não pode ofer-
tar os serviços para me-

dida de controle de animais 
de rua, ou seja castração de 
animais. 

4	Solicita ao Prefeito Municipal 
que encaminhe à Câmara có-
pia da determinação do Mi-
nistério Público ao Chefe do 

do ano corrente. O faleci-
do era morador antigo da 
Rua Pedro Justo, deixa sete 
filhos e saudades entre pa-
rentes e amigos.

nome do arrematante, no 
leilão realizado pela Prefeitu-
ra Municipal de Iúna. 

4	Moção de Profundo Pesar 
pelo falecimento de Katia 

Poder Executivo, com 
relação ao atendimento 
ao povo, pelo servidor 
responsável da coorde-
nação do transporte da 
área de saúde, da Secre-
taria Municipal de Saú-
de  de Iúna.

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

município possuem cartão 
de abastecimento de com-
bustível, informar, também, 
quais veículos são abasteci-
dos com cartão e se existe 

do por cursar Ciências Bio-
lógicas. 

4	Solicita Moção de Pesar pelo 
falecimento de Girlane Gon-
çalves  ocorrido no dia 20 de 

neste sistema de abasteci-
mento o cartão coringa. A 
informação deve ser pres-
tada desde a implantação 
do sistema.

4	Indica à administração 
pública a limpeza da Rua 
Herman Antônio da Sil-
veira, Bairro Quilombo, 
em atenção a pedido dos 
moradores, devido ao acú-
mulo de lixo.



Obras e serviços 
sem conclusão 

são pautas de 
reivindicações dos 

parlamentares

A reforma e a manutenção das 
escolas municipais sempre fo-
ram pautas constantes dos dis-
cursos e indicações dos vere-
adores de Iúna, que há meses 
buscam junto ao Poder Execu-
tivo encontrar soluções para o 
bom funcionamento das aulas 
nas escolas Deolinda Amorim de 
Oliveira e Dr. Nagem Abikahir. Os 
dois prédios, de acordo com os 
parlamentares, precisam de in-
tervenções urgentes.

Na escola Dalila Amorim de Oli-
veira, as escadas que dividem os 
dois pavimentos sempre foram 
alvos de críticas dos pais dos es-
tudantes, que consideram o es-
paço perigoso.

Atualmente, há um movimento 

ObrAs dA CEsAn
As obras do projeto de esgota-
mento sanitário da Cesan em 
Iúna, realizadas pela empresa 
Saliah, continuam na mira da 
fiscalização dos vereadores, 
que saíram em comitiva para 
conferir o pavimento das vias 
que já receberam intervenção.

 “Andamos toda a cidade, nos 
pontos mais críticos onde as 
pedras estão soltando. Algumas 
obras de reposição do pavimen-
to foram resolvidas, mas outras 
não. Vou aguardar a resposta 
dos meus requerimentos, pois 
não concordo com a qualidade 
do pavimento”, analisou o vere-
ador Everaldo Pereira Sales.

O vereador Emmanuel Garcia 
Amorim também participou 
da vistoria. “fizemos uma vis-
toria em todos os pontos crí-
ticos da cidade e esperamos 
que a empresa faça um servi-
ço de qualidade”, comentou.

Atrasos e indefinições sobre reformas de escolas e posto de saúde, 
e de limpeza nos bairros e de obras da Cesan preocupam vereadores 

para tentar construir uma nova 
escola em outro endereço, mas 
nada concreto ainda.

“Não podemos concordar com 
as escadas da escola. Precisamos 
de escolas baixas, com conforto 
para os alunos. Temos outros es-
paços no bairro Quilombo. Não 
podemos admitir que crianças 
estudem naquele espaço, com 
perigo para os estudantes. O 
prédio da Deolinda poderia se 
transformar em uma secretaria 
de Saúde ou de Educação. Outra 
escola seria construída, com os 
R$ 2 milhões de reforma e mais 
outros recursos que o Estado 
pode nos ajudar. Já está na hora 
de nos organizarmos para pen-
sar em uma coisa maior”, avaliou 
o vereador Rogério Cézar.

Segundo o vereador Darlan Bar-
glini, existe um projeto para mo-
dificar a escola Deolina, inclusive 
para um novo endereço. “Mas 
vou defender e lutar para que 
a escola continue no meu bair-
ro. Quero que a administração 
municipal dê condições para as 
crianças não precisarem ir para 
outro bairro”, analisou.

Na zona rural, a situação das es-
colas também preocupa os par-
lamentares. “Em Santa Clara do 
Caparaó, mais de 200 crianças 
estão na escola e não tem re-
feitório, nem área de lazer, nem 
banheiro. Anunciaram a cons-
trução de uma quadra, mas até 
agora nada. Está tudo abando-
nado”, alertou o vereador Júlio 
Maria Oliveira.

MOrAdOrEs AIndA
sEM sInAL dE
TV AbErTA
“Ainda não tem sinal de tele-
visão nas residências de Iúna. 
Peço mais uma vez à adminis-
tração para consertar a antena. 
É um pedido antigo dos verea-
dores e moradores da cidade”, 
lembrou Maria Miguelina.

POsTO dE sAúdE
EM PEquIá
Outro projeto para reforma 
de imóvel público, abando-
nado, é o do posto de saúde 
de Pequiá. “Há meses que 
tem um monte de tijolos em-
pilhados para a reforma do 
posto de saúde, mas nada é 
feito. Em Pequiá, uma má-
quina vai de um lugar para 
outro, mas não termina o 
serviço. Nada tem planeja-
mento. É preciso montar um 
protocolo para organizar es-
ses serviços”, indicou o vere-
ador Júlio Maria Oliveira.

Comitiva foi a Vitória solicitar apoio para concretizar recursos para asfaltamento

COMITIVA PEdE
PELA rETOMAdA dO
AsfALTAMEnTO dE
LArAnJA dA TErrA
A br 262 
Uma comitiva (foto) com-
posta pelo Presidente da 
Câmara, João Elias Horsth, 
pelo prefeito e vice-prefeito 
do município, Weliton e Ledil 
Tiengo, e pelos vereadores 
Emmanuel Garcia, Júlio Ma-
ria Oliveira e Maria Migue-
lina estiveram em reunião 

com o secretário de estado 
da Agricultura, Paulo Folet-
to, em Vitória, em meados 
de abril.

Na ocasião, os parlamenta-
res solicitaram apoio para 
concretizar recursos para 
o asfaltamento da estrada 
que liga o distrito de La-
ranja da Terra à BR 262, e 
também do trecho entre a 
comunidade do Rio Claro e 
a BR 262.

abril de 2019



Inspiração: jovem iunense encara 
os desafios da deficiência auditiva 
e é aprovado em três vestibulares
Câmara de Iúna, por indicação do vereador Rogério Cézar, realiza homenagem ao estudante Kellvi Henrique Lopes, de 18 anos

Aos 18 anos, já na primeira ten-
tativa de obter notas no Enem 

para ingressar em alguma univer-
sidade, o iunense Kellvi Henrique 

Lopes emplacou três opções de 
escolha para cursar o ensino su-

perior em Ciências Biológias. E ele 
pôde escolher com calma entre 
uma Universidade federal e ou-
tras duas faculdades. A família, os 
amigos e todos que acompanha-
ram o desenvolvimento do jovem, 
que é portador de deficiência au-
ditiva, vibram com a notícia.

E como forma de homenagear o 
estudante, reconhecer sobre a 
importância da educação inclu-
siva e incentivar todos os jovens 
iuneneses, a Câmara promoveu 
uma Moção de Aplausos ao Kell-
vi, por indicação do vereador Ro-
gério Cézar.

O estudante recebeu homena-
gens dos vereadores durante 
sessão realizada no dia 28 de 
março, que foi transmitida ao 
vivo e acompanhada pelas intér-
pretes Maxcione Alves e Giselle 
Marjhorie, que participaram da 
formação acadêmica do Kellvi ao 
longo do Ensino fundamental e 
Médio, na Escola Henrique Cou-
tinho, juntamente com outras 
educadoras.

A jornada não foi nada fácil para 
o estudante, que com o apoio e 
garra da família, especialmente 
da mãe Josiane Lopes Nascimen-
to, foi acompanhado de perto 
por profissionais de diversas áre-
as, como fonoaudiólogo, psicólo-

go, pedagogos e professores.

Hoje, ele vê na sua escolha de 
projeto de vida o início da reali-
zação de um sonho antigo.

“Agradeço muito a todos que me 
apoiaram durante a minha for-
mação escolar, em especial por 
último, na Escola Viva, pois os 
professores e as intérpretes me 
ajudaram muito, tiveram a maior 
dedicação me incentivando. Ti-
veram muita fé em mim, porque 
eles sabiam que eu ia conseguir 
mesmo. Agradeço aos vereado-
res pela homenagem e gostaria 
de pedir que a inclusão da co-
munidade surda nas escolas seja 
uma pauta de melhorias e inves-
timentos em Iúna e em todo o 
Brasil”, analisou o jovem Kellvi.

“É uma felicidade para nós 
homenagearmos o Kellvi, 
pois sabemos dos desafios e 
dificuldades que as pessoas 
com deficiência encontram. 
Não são todas que conse-
guem alcançar os caminhos 
que desejam, seja por falta 
de recursos, ou por falta de 
profissionais para apoiá-
-los. O Kellvi merece todos os 
aplausos, por passar em três 
faculdades, mostrando para 
a sociedade que todos podem 
ser capazes”, disse o vereador 
Rogério Cezar.

“É uma singela homenagem 
como forma de parabenizar o 
Kellvi pelo seu esforço, dedica-
ção, empenho. Ele quis vencer 
e vai conquistar muitas outras 
vitórias”, disse o vereador 
Emmanuel Garcia Amorim.

“O Kellvi superou as dificulda-
des e se tornou um orgulho 

para as entidades por onde es-
tudou e para todos nós iunenses. 
Tenho certeza de que muitos ou-
tros jovens deixarão nosso muni-
cípio orgulhoso ao seguirem seu 
exemplo”, declarou o vereador 
Darlan Barglini.

“Kellvi é um lutador e merecedor 
de todo o sucesso. Tenho certeza 
que vai chegar ao topo, conquis-
tando muitas coisas. Ele é um 
orgulho para todos nós”, disse o 
vereador Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva.

“Parabéns para o Kellvi pela vida 
que está construindo, pelas con-
quistas”, parabenizou a vereado-
ra Maria Miguelina Quintino.

“Kellvi é uma inspiração para 
muitas pessoas. É um espelho 
para outros jovens. Mostra pra 
gente que não há limite para 
nossa vida, e ele não se limitou. 
Parabenizo a família dele e à 

Apae”, disse o vereador eve-
raldo Pereira Sales.

“Parabenizo primeiramente a 
mãe, que foi uma guerreira. O 
Kellvi chegou onde está com a 
importante luta da mãe, que 
sempre buscou o melhor para 
o filho desde 2005, quando 
acompanhei a sua busca por 
melhores atendimentos para 
o filho, que merece nossa ho-
menagem porque também 
soube aproveitar as oportu-
nidades”, lembrou o vereador 
José Marcos de Moraes.

“Passar em três vestibulares 
é motivo de muito orgulho, 
de comemoração. O Kellvi 
superou muitos desafios. É 
motivo de ser parabenizado, 
assim como os profissionais 
da Apae. É uma vitória para 
todos os professores envolvi-
dos”, comentou o vereador 
Júlio Maria de Oliveira.

Homenagem justa
Os vereadores Emmanuel Garcia de Amorim e Júlio Maria de 
Oliveira, representando os demais vereadores da Câmara Mu-

nicipal, entregam certi-
ficado de homenagem 
ao ex-Deputado Esta-
dual e atual Assessor 
Especial da Secretaria 
de Justiça do Estado 
do ES, Gilsinho Lopes, 
pelos relevantes servi-
ços prestados aos capi-
xabas, em especial ao 
município de Iúna.


