
Cartão Reconstrução ES Programa 
vai beneficiar famílias inscritas no 
CadÚnico que tiveram imóvel atingido 
pelas inundações de janeiro. Pág. 2

Solidariedade Moções de Aplausos 
destacam ações humanitárias dos 
cidadãos iunenses durante resgates 
após enchente. Pág. 3

Plenário em Ação Demandas 
relacionadas aos Conselhos 
Municipais são destaque 
entre as indicações. Pág. 4

Enfrentamento às consequências 
das chuvas é tema de discussão 
dos vereadores de Iúna
Parlamentares reforçam requerimentos e indicações para recuperação de estradas e pontes na zona rural, para 
a realização de uma operação tapa-buracos, além de ações de valorização do comércio local, afetado pela enchente

Um dos assuntos de destaque 
na primeira plenária da Câma-
ra Municipal de Iúna, no início 
de fevereiro, foram as conse-
quências das chuvas intensas 
que castigaram a cidade no 
mês passado. Requerimentos 
e indicações sobre o assunto 
foram apresentados e os ve-
readores debateram as ações 
tomadas pelo poder público e 
as possíveis soluções para os 
problemas.

Durante a sessão, medidas pre-
ventivas e ações emergenciais 
foram destacadas pelos parla-

mentares que cobraram mais 
ações efetivas do Governo Mu-
nicipal para ajudar a população. 

O vereador Júlio Maria Oliveira 
foi o primeiro a discutir o tema. 
“O povo de Iúna mostrou mais 
uma vez o quanto é solidário, 
foi muito bom observar o esfor-
ço de cada cidadão para ajudar 
as pessoas”, disse. O vereador 
ainda aproveitou para solicitar 
à Prefeitura mais atenção às re-
giões e distritos que ainda so-
frem com os estragos causados 
pela forte enchente e destacou 
prejuízos na região de Pequiá.

PRIoRIdAdES
Na sessão do dia 18 de fe-
vereiro, o vereador Everaldo 
Pereira Sales informou que 
a administração contratou 
três máquinas para desobs-
trução de locais atingidos 
por barreiras. “Os trabalhos 
priorizados têm o intuito 
de liberar estradas e locais 

onde moradores ficaram iso-
lados”, explicou o vereador. 
Ele ainda esclareceu que um 
novo contrato emergencial 
para uma segunda etapa de 
trabalhos está sendo pro-
videnciado para contratar 
máquinas niveladoras para 
reconstruir estradas destru-
ídas pelas chuvas.

Buscando reduzir os prejuízos 
causados pelas chuvas ao co-
mércio, o vereador Paulo Hen-
rique Leocádio da Silva (PMDB) 
frisou a importância dos mora-
dores valorizarem o comércio 
local. 

“A região comercial na Beira Rio 
foi extremamente afetada pela 
chuva o que obviamente gera 
uma desaceleração da econo-
mia local. Precisamos que a 
população ajude a reconstruir 
o município valorizando co-
merciantes locais”, destacou o 
vereador.

Cidadã
Câmara
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Calendário das sessões
9 de março (segunda-feira)
18 de março (quarta-feira)

27 de março (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Vereadores divulgam Cartão 
Reconstrução ES para ajudar 
famílias vítimas das chuvas

Vereadores de Iúna destaca-
ram na última sessão ordinária 
a importância da divulgação 
do Cartão Reconstrução ES, 
programa do Governo do es-
tado que irá ajudar vítimas das 
chuvas que atingiram o estado 
no mês de janeiro. Moradores 
de Iúna que necessitarem do 
auxílio, já podem fazer o ca-
dastro para ter acesso ao be-
nefício.

o auxílio financeiro de R$ 3 mil 
será garantido pelo governo 
estadual às famílias com renda 
de até três salários mínimos, 
inscritas no Cadastro Único 
(cadÚnico), e que tiveram imó-
veis atingidos pela inundação. 
o valor é destinado para com-
pra de material de construção, 
móveis e eletrodomésticos.

No município, o cadastro está 
sendo feito pela Secretaria de 
Assistência Social, por meio do 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS).

Além de documentos pesso-
ais de todos os membros da 
família, é necessário apresen-

tar documento oficial emitido 
pela Defesa Civil ou pelo Cor-
po de Bombeiros que com-
prove os danos nos imóveis 
atingidos. 

As famílias atingidas que se en-
quadram no perfil de renda do 
programa, mas não possuem 
Cadastro Único ou estejam 
com os dados do cadastro de-
satualizados serão orientadas 
no local para fazer a inscrição 
ou atualização necessária.

O vereador Paulo Henrique Le-
ocádio da Silva falou sobre a 
importância do auxílio, neste 
momento, e pediu para que 
moradores divulguem o cartão. 

“É um recurso do Governo do 
Estado para ajudar a popula-
ção do Espírito Santo que so-
freu com as consequências da 
chuva. Muitas pessoas ainda 
não sabem desse auxílio. Por 
isso, peço a todos que divul-
guem, avisem ao vizinho, a um 
amigo para que o benefício 
ajude a reconstruir o nosso Es-
tado e a nossa região”, disse o 
vereador.

o auxílio financeiro vai beneficiar famílias com renda 
de até três salários mínimos, inscritas no Cadastro 
Único (cadÚnico), e que tiveram imóveis atingidos pela 
inundação. o valor é destinado para compra de material 
de construção, móveis e eletrodomésticos



No dia 7 de fevereiro, a Câma-
ra Municipal de iúna agraciou 
com Moções de Aplausos, 
cidadãos iunenses que não 
mediram esforços para ajudar 
moradores e comerciantes 
que sofreram as consequên-
cias das fortes chuvas que 
atingiram o município no final 
de janeiro. 

Moções de Aplausos 
destacam ações 
humanitárias durante 
resgates após enchente
As homenagens têm o intuito de valorizar as importantes ações voluntárias dos cidadãos iunenses após 
as fortes chuvas que ocasionaram perdas em dezenas de residências e de pontos comerciais da cidade

As Moções foram solicitadas 
pelos vereadores Rogério cezar, 
Adriano Salviete da Silva, José 
Marcos de Moraes e Paulo Hen-
rique Leocádio da Silva, com o in-
tuito de valorizar as importantes 
ações voluntárias dos cidadãos.

confira a lista dos homenage-
ados.

Vereadores destacam falta de oportunidades 
para jovens desenvolverem práticas esportivas
Parlamentares questionaram a falta de projetos esportivos para beneficiar crianças e adolescentes de iúna

“Iúna não tem projetos espor-
tivos para crianças e adoles-
centes, não tem!”. Com essa 
frase, o vereador José Marcos 
de Morais destacou a falta de 
projetos esportivos para bene-
ficiar crianças e adolescentes 
de Iúna, durante seu discurso 
na reunião do dia 18 de feverei-
ro, na Câmara Municipal. 

O parlamentar lembrou: “Em 
santíssima trindade tem uma 
área maravilhosa, em frente 
ao campo de futebol para fa-

tivemos um recurso de meio 
milhão de reais destinado 
para a construção de uma 
ciclovia na região da comu-
nidade Nossa Senhora das 
Graças (Perdição)... mas 
cadê a obra?”, indagou.

As indicações dos verea-
dores serão encaminhadas 
para a  administração mu-
nicipal, solicitando infor-
mações sobre os projetos 
destinados à pratica espor-
tiva no município.

Dos vereadores ADRIANO 
SALVIETE DA SILVA E JOSÉ 
MARCOS DE MORAES:

Juvenil Pereira e o seu filho 
Natan Pereira de Souza, pela 
atuação corajosa e voluntária 
no salvamento e resgate com 
barco motorizado das vítimas.

Arildo Viana e ao filho Swian 
Viana, pela atuação corajosa 
e voluntária no salvamento e 
resgate com jet-ski, das vítimas 

decorrentes das fortes chuvas

Jonathan Bonfante Moreira 
e Jonathan Bonfante Junior, 
pela atuação corajosa e voluntá-
ria no salvamento e resgate com 
barco motorizado.

Hélio Roldão Sousa Junior, pela 
atuação voluntária na ajuda aos co-
merciantes localizados na Beira Rio.

Maria José Huguinim, pela 
atuação como voluntária no 

processo de recolhimento das 
doações recebidas no Ginásio de 
Esportes para as vítimas.

Do vereador PAULO HENRI-
QUE LEOCÁDIO DA SILVA:

Diego Guedes de Moraes, pela 
atuação voluntária usando um 
barco a remo, no salvamento e 
resgate das vítimas.

Paulo Sérgio Dutra Ferreira, 
pela atuação voluntária usando 

um barco a remo.

DO VEREADOR ROGÉRIO CÉZAR: 

Comando da 2º Cia do 14º Ba-
talhão em Iúna, pela atuação do 
Capitão Lucas Muzi e sua equipe 
composta pelo cabo Laurindo e 
soldados Ferreira e Romening, 
pela atuação de salvamento e 
resgate das vítimas no Distrito 
de Nossa Senhora das Graças.

Membros da Primeira Igreja 

zer uma área de lazer, mas o 
espaço está abandonado! Se 
não fossem os moradores para 
fazer o campo de futebol, nem 
isso teria”.

O vereador Júlio Maria de Oli-
veira também concordou com 
o parlamentar e questionou 
a falta de projetos e recursos 
para beneficiar os jovens em 
diversos aspectos. “Mas o que 
está acontecendo com os re-
cursos que foram destinados 
para as obras? Sabemos que 

 Receberam Moções de Aplausos
Assembleia de Deus em 
Iúna, pelos trabalhos rea-
lizados durante a semana 
após a enchente que atingiu 
o município de Iúna, atuando 
na limpeza dos comércios e 
residências dos munícipes.

Flaviano Sanguini de Oli-
veira, pela atuação no salva-
mento e resgate das vítimas 
decorrentes das fortes chuvas 
que atingiram o Distrito de 
Nossa Senhora das Graças.

fevereiro de 2020



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.brEmmanuel Garcia de Amorim

PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a manutenção 
do campo Bom de 
Bola do Bairro Qui-
lombo, ofertando as-
sim condições dignas 
aos desportistas. 

4	Solicita a manuten-
ção dos campos de 
futebol do município 
(Sede e Distritos) para 
o apoio e incentivo ao 
esporte. 

4	Indica que seja dispo-
nibilizada uma sala ou 
espaço físico especí-
fico para atender aos 
Conselhos Munici-
pais, com todo mobili-
ário necessário.

4	Indica que seja dispo-
nibilizado um servidor 
público (Auxiliar Ad-
ministrativo) para atu-
ar especificadamente 
junto aos Conselhos 
Municipais.

4	Indica a realização de 
limpeza e manuten-
ção do Cemitério do 
distrito de santíssima 
trindade. 

professores nos anos de 
2017, 2018 e 2019, sobre 
a quantidade de contrata-
ção por designação tem-
porária e se houve queda 
do recurso do fUNDEB 
em virtude do município 
ceder alunos ao Estado, e 
se existe um cronograma 
de devolução do restante 
de valor para o Estado. 

4	Solicita informações so-
bre como será realizado 
convênio junto ao esta-
do referente ao atendi-
mento do sAMu no mu-
nicípio, a contratação dos 
profissionais da equipe e 
qual o local de funciona-
mento e sobre quem irá 
arcar com os custos do 
local.

4	Solicita a limpeza da praça 
do Ginásio de esportes de 
15 em 15 dias, para melho-
rar o conforto aos produto-
res e o atendimento à popu-
lação durante a feira.  

4	Solicita a retirada de bar-
reiras que caíram nas casas 
dos moradores do Bairro 
Vila Nova. 

4	Solicita a realização de repa-
ros no sistema de ilumina-
ção pública da Avenida José 
Luiz de Castro, Bairro Vila 
Nova.

4	Solicita o reparo na ponte 
do Córrego Barro Branco, o 
patrolamento e a retirada de 
pequenas barreiras na estra-
da, próxima à casa do produ-
tor rural João Lima. 

4	Requer que seja encaminha-
do ofício ao prefeito Muni-
cipal de iúna solicitando 
as seguintes informações: 
a – relação dos Conselhos 
Municipais criados pela le-
gislação municipal vigente 
que encontram ativos; b – 
relação dos Conselhos Muni-
cipais criados pela legislação 

4	Moção de Aplausos ao pa-
dre elias Antônio da silva 
(foto), por sua ordenação 
ocorrida no ultimo dia 15 de 
fevereiro na Paróquia nossa 
Senhora Mãe dos Homens. 

4	Requer que sejam solicitadas 
à administração informa-
ções sobre os custos com os 

municipal vigente que se 
encontram inativos, as-
sim como a justificativa 
quanto a inatividade; c – 
especificação dos mem-
bros titulares e respecti-
vos cargos, assim como a 
especificação dos suple-
mentes de cada Conselho 
Municipal; d – especifica-
ção do local, data e ho-
rário em que ocorrem as 
reuniões de cada Conse-
lho Municipal; e – dados 
de contato (telefone e e-
-mail) do Presidente e Se-
cretário de cada Conselho 
Municipal; f – se existe 
algum servidor disponível 
para atender as necessi-
dades dos conselhos.

4	solicita do Poder executi-
vo que seja encaminhado 
à Câmara Municipal de 
Iúna projeto de lei or-
dinária, dispondo sobre 
a isenção e remissão do 
imposto predial e terri-
torial urbano – iptu e 
taxas de Serviços Urba-
nos, incidentes sobre os 
imóveis afetados pelas 
catástrofes climáticas que 
determinaram a decreta-
ção do Estado de Calami-
dade Pública no Municí-
pio de Iúna.

4	Requer que seja encami-
nhado ofício ao Prefeito 
Municipal de Iúna a to-
mar as providencias ca-
bíveis e administrativas 
junto à EDP/Escelsa para 
fazer a manutenção do 
poste na rua rivadal 
Manoel de souza (foto), 
Bairro Nossa Senhora da 
Penha, em sentido a Ma-
deireira do Gildinho, pois 
o poste está caindo, cau-
sando transtornos e sé-
rios riscos às pessoas que 
ali transitam.

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

4	Solicita a limpeza da loca-
lidade de santa Clara do 
urbano, uma vez que no 

Rogerinho Cézar, sd • rogerinho@camaraiuna.
es.gov.br | Darlan Silva Barglini, PMn • 

darlan@camaraiuna.es.gov.br

4	Requer que seja encaminha-
do ofício ao Prefeito Municipal 
de Iúna, solicitando que seja 
remetido à câmara Municipal 
no prazo de lei, a documen-
tação referente à construção 
da passarela que liga o Bairro 

Guanabara ao parque de 
exposições da cidade de 
iúna: laudo da engenharia 
civil e o Projeto; laudo da 
engenharia Ambiental e o 
Projeto Ambiental, e laudo 
do IEMA.

dia 08 de março acon-
tecerá um Encontro de 
trilheiros na localidade.


