
Para prestar homenagens aos ci-
dadãos nascidos em outros mu-
nicípios e que residem em Iúna, 
transformando a rotina da cidade 
e fazendo parte do crescimento 
econômico e social da região, a 
Câmara de Iúna realizou no dia 
23 de outubro, no Iúna Campes-
tre Clube (ICC) a sessão solene de 
entrega de títulos de Cidadão Iu-
nense a 11 personalidades. 

A sessão solene é realizada anu-
almente pela Casa de Leis e tam-
bém homenageia outras duas 
personalidades com o título Cida-
dão Iunense Presente e Comenda 
Parlamentar do Rio Pardo.

Os vereadores da Câmara Muni-

Sessão Solene Confira em fotos os 
momentos que marcaram a entrega 
dos títulos de Cidadão Iunense. Pág. 2

Plenário em Ação Entre as requisições feitas pelos parlamentares 
estão a contratação de profissionais da saúde, patrolamento de 
estradas, instalação e limpeza de lixeiras. Pág. 4

cipal de Iúna prestam homena-
gem aos cidadãos por meio de 
indicação e posterior aprovação 
dos nomes durante votação no 
plenário do Poder Legislativo.

O presidente da Câmara João 
Elias Colombo Horsth e os verea-
dores Darlan Silva Barglini, Maria 
Miguelina de Lourdes Quintino, 
Júlio Maria de Oliveira, Adriano 
Salviete da Silva, Arilson Ferrei-
ra de Oliveira, Everaldo Pereira 
Sales, , José Marcos de Moraes, 
Paulo Henrique Leocádio da Sil-
va, Rogério Cezar e Emmanuel 
Garcia de Amorim fizeram a en-
trega dos títulos a seus respec-
tivos homenageados - entre eles 
figuras políticas, empresários e 

Noite de homenagens: 
parlamentares entregam
títulos de Cidadão Iunense
a 13 personalidades
Durante a Sessão Solene também foram entregues os títulos de Cidadão Iunense Ausente e de 
Comenda Parlamentar do Rio Pardo a outros cidadãos que se destacam em suas áreas de atuação

membros da sociedade civil.

O prefeito de Iúna, Weliton Vir-
gílio Pereira e o vice José Uledil 
Tiengo, também estiveram pre-
sentes, juntamente com outras 
autoridades da região.

“Cada uma dessas pessoas que 
saíram de outro município e es-
colheram Iúna para morar e tra-
balhar contribuíram muito para a 
região. E a entrega dos títulos é 
uma pequena homenagem que 
fazemos a essas personalidades. 
Agradeço a todos pela presença 
e pelo trabalho que vem sendo 
feio para o nosso desenvolvi-
mento”, comentou o residente 
da Câmara, Rogério César.

SAIbA mAIS
O titulo de Cidadão Iunense é concedido a pessoas que não são nascidas 
no município, mas que fazem ou fizeram importantes ações em prol do 
desenvolvimento da região.

Já o Título Cidadão Iunense Presente é concedido a pessoas nascidas em 
Iúna que se destacam em ações que promovem e beneficiam o município.

A Comenda Parlamentar do Rio Pardo destaca personalidades políticas que 
contribuem para o crescimento econômico, social e político de Iúna.

TíTulo CIdAdão IuNeNSe 2019
Adecemir Batista de Carvalho

José Marcos de Moraes, vereador proponente

Antônio Jorge Cardoso Faria
Everaldo Pereira Sales, vereador proponente

Conrado Senna da Motta
Emmanuel Garcia de Amorim, vereador proponente

Elenilson Braga Borel
Rogério Cézar, vereador proponente

Elivander Pereira Florindo
Paulo Henrique Leocádio da Silva, vereador proponente

Fabricio da Silveira Amorim
João Elias Colombo Horsth, vereador proponente

Lara Elke Oliveira
Darlan Silva Barglini, vereador proponente

Maria Regina Fardim Tristão
Adriano Salviete da Silva, vereador proponente

Paulo Márcio Reis Fernandes
Arilson Ferreira de Oliveira, vereador proponente

Walace Tironi
Maria Miguelina de Lourdes Quintino, vereadora proponente

Weverling Paulino Rodrigues de Aguiar
Júlio Maria de Oliveira, vereador proponente

TíTulo CIdAdão IuNeNSe PreSeNTe
Marcelo Adriano da Silva

ComeNdA PArlAmeNTAr do rIo PArdo
Rogério Cruz Silva

Cidadã
Câmara
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Sessão Solene para homenagear 
cidadãos iunenses

MEsa DIrEtora PRESIDEnTE João Elias Colombo Horsth (PDT) • VICE-PRESIDEnTE Júlio Maria de Oliveira (SD) • SECRETáRIO Darlan 
Silva Barglini (PMN)  |  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 Quintino (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

Câmara Hoje

CâMara MunICIpal DE Iúna
Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 124, 
1º andar, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000 

TELEFOnE (28) 3545-1458 • FAX (28) 3545-1996 
EMAIL faleconosco@camaraiuna.es.gov.br

ACESSE www.camaraiuna.es.gov.br
facebook.com/camaradeiuna
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Calendário das sessões
8 de novembro (sexta-feira)

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

Jornal Câmara Cidadã

Anualmente, vereadores de Iúna concedem títulos 
a cidadãos que fazem a diferença em diversos 
setores sociais e econômicos do município
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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	Requer do Poder Executivo 
que seja encaminhado à Câ-
mara Municipal os horários 
para marcação de exames 
do sus e que estes horários 
sejam afixados nas unidades 
de saúde do município.

4	Requer Moção de aplausos à 
Doctum de Iúna pela aprova-
ção de oito artigos científicos, 
sendo quatro em Congresso 
Internacional CIEEMAT, sedia-
do em Portugal, e quatro em 
Congresso nacional SEGET, se-
diado em Rezende (RJ). 

4	Solicita os serviços de 
irrigação das plantas 
das pracinhas do mu-
nicípio e locais de área 
verde.

4	Solicita a preparação 
com o produto revsol 
nos seguintes locais: 

4	Solicita a construção de 
banheiro público na Praça 
nossa Senhora de Santana, 
do Distrito de Pequiá.  

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

4	Moção de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 
Satuth Alcure Quarto ocor-
rido no dia 30 de setembro 
de 2019, em Iúna. A falecida 
foi uma pessoa atuante e 
prestou relevantes serviços 

Everaldo Pereira Sales
PHS • everaldo@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a instalação de 
lixeira na Rua São Cris-
tóvão, Bairro Quilom-
bo, nas proximidades 
do imóvel de n° 42, em 
atenção à reivindica-
ção dos moradores. 

4	Solicita a limpeza dos 
contêineres (lixeiras) 
instalados nas vias 
públicas da cidade de 

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

4	Moção de profundo pesar 
pelo falecimento de Rosá-
rea Cirico Silveira falecida 
em 03 de setembro de 
2019.

4	Solicita patrolamento nas 
estradas que dá acesso a 
torre de televisão e telefo-
nia na localidade de Terra 
Corrida, para que a equipe 

4	Moção de profundo pe-
sar pelo falecimento do 
Senhor nelson Manoel 
da Silva, ocorrido no dia 
03 de outubro do ano 
corrente, em Iúna. O fa-
lecido deixa esposa, fi-
lhos e netos.

morro de acesso aos Bon-
sucesso, perto da fazenda 
da Ponte; serra do Bonsu-
cesso e serra do Ceni Go-
mes (perto do Amaral) e 
morro do Rubinho Florin-
do. A solicita visa garantir 
o acesso aos locais no pe-
ríodo das chuvas.

técnica possa efetuar os devi-
dos reparos. 

4	Requer que seja enviado ofí-
cio ao Excelentíssimo senhor 
prefeito Municipal de Iúna, 
solicitando a prestação de 
contas referente ao dia D do 
outubro Rosa, realizado no dia 
19 de outubro, na Praça do Gi-
násio de Esportes de Iúna.

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

Rogerinho Cézar
SD • rogerinho@ca-
maraiuna.es.gov.br

Júlio Soldado
SD • juliomaria@

camaraiuna.es.gov.br

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

Emmanuel Garcia de Amorim, PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br
Paulo Henrique Leocádio, PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a liberação de re-
cursos, via Conselho dos 
royalties, para a cons-
trução de cobertura em 
quadra poliesportiva do 
Distrito de Pequiá. 

4	Requerem que seja envia-
do ofício ao Excelentíssi-
mo senhor prefeito Mu-
nicipal de Iúna, solicitando 
relatório de prestação de 
contas referente à 9ª Festa 
do Café, referente à parte 

4	Requer do Poder Executivo 
informações sobre o fun-
cionamento da farmácia 
básica do Distrito de Pequiá.

4	Moção de aplausos a Pro-

festiva (shows, camarotes, ro-
deio, barracas, entre outros), 
bem como a parte dos ani-
mais (gado de argola, concur-
so leiteiro, entre outros). 

4	Moção de profundo pesar 

fessora Rita de Cássia 
nora pela passagem 
do Dia do Professor e 
pelos relevantes servi-
ços prestados a comu-
nidade de Pequiá.

pelo falecimento da se-
nhora Alverinda Silva 
Galote falecida em 28 
de outubro de 2019, em 
Iúna. A falecida deixa fi-
lhos, netos e bisnetos e 
saudades entre parentes 

à comunidade, membra 
ativa da Igreja Católica e 
também da Academia Iu-
nense de letras, fato que 
a faz merecedora da ho-
menagem póstuma desta 
Casa de Leis.

Iúna, que estão com acú-
mulo de lixo derramados 
das sacolas, sendo que 
este lixo não está sen-
do recolhido pelo setor 
responsável. O fato vem 
resultando em mau chei-
ro nos arredores, pre-
judicando transeuntes, 
moradores das proximi-
dades e atraído moscas e 
ratazanas.

4	Indica ao Poder Executi-
vo a contratação de mais 
três profissionais da saú-
de (enfermeiro/técnico de 
enfermagem) no serviço de 
urgência e emergência do 
município, para atender a 
população todos os dias.

EM busCa DE rECursos. Os vereadores Emmanuel Garcia 
Amorim e Rogério Cézar estiveram durante dois dias em Brasília 

em busca de recursos financeiros para Iúna. Em visita ao gabinete 
da senadora Rose de Freitas, os parlamentares conseguiram 

recursos da ordem de R$ 750 mil para a construção de um quadra 
de esportes para o distrito de Pequiá, e solicitaram veículos, como 

retroescavadeira e caminhão de lixo compactador. Já em reunião 
com a Deputada Federal Dra. Soraya Manato, também garantiram 

mais recursos no valor de R$ 750 mil para serem investidos na saúde, 
infraestrutura e agricultura. Os parlamentares ainda estiveram 

reunidos com os deputados federais Dr. Sérgio Vidgal, norma Ayub, 
Lauriete, Felipe Rigoni, Ted Conti, Amaro neto e Evair de Melo.


