
Parlamentares aprovam Nota de 
Repúdio à tabelião por ofensas aos 
moradores do bairro Quilombo

Homenagens Parlamentares 
entregaram títulos da mais 
alta honraria municipal a 14 
personalidades. Pág. 2

Diplomação Eleitos em 
Iúna recebem diploma 
durante cerimônia fechada e 
transmitida via internet. Pág. 4

Documento aprovado em plenário pelos vereadores ressalta a 
posição contrária do Poder Legislativo a todas as manifestações 
de preconceito que diferenciem e que contenham elementos de 
segregação e desqualificação de seres humanos

em plenário com apenas um 
voto contrário, destaca ainda 
que o vídeo retrata desrespei-
to, intolerância e violação das 
“regras elementares do debate 
plural e civilizado de ideias e 
ideais, utilizando para tanto, no 
presente caso, palavras ofen-
sivas que denotam, de forma 
inequívoca, preconceito social”.

“O poder Legislativo Municipal 
ratifica posição absolutamente 
contrária a todas as manifes-
tações de preconceito e discri-
minação, sejam elas de classe 
social, homofóbica, racismo, de 
religiosidade ou de quaisquer 
outras que diferenciem e que 
possam ser utilizadas como 
elementos de segregação e 
desqualificação de seres hu-
manos”, destacou a nota, que 
pode ser acessada, na íntegra, 
por meio do Portal da Câma-
ra de Iúna (www.camaraiuna.
es.gov.br).

A Câmara de Iúna manifestou 
o seu repúdio em decorrência 
das declarações consideradas 
ofensivas do oficial e notário de 
Registro Civil e Notas de Iúna, 
Jeferson Miranda, sobre os 
moradores do bairro Quilom-
bo, em Iúna, após o resultado 
do último processo eleitoral 
do município, em novembro. 
A manifestação do tabelião foi 
amplamente divulgada nas re-
des sociais e gerou indignação 
por parte dos vereadores e da 
população. 

O Poder Legislativo se manifes-
tou absolutamente contrário a 
qualquer tipo de manifestação 
pública que denote preconcei-
to ou discriminação ou de qual-
quer outra ação que possa ser 
utilizada como elemento de se-
gregação ou desqualificação de 
seres humanos.

A nota de Repúdio, aprovada 

Reação Dos 
veReaDoRes

“Peço a todas 
as pessoas que 
tenham em 
mãos alguma 
postagem des-

se tabelião que encaminhe 
para a Câmara, para que 
possamos juntar esse ma-
terial e encaminhar à Cor-
regedoria-Geral da Justiça”, 
solicitou o vereador Darlan 
Barglini.

“Solicito a essa 
Casa, conforme 
a possiblidade, 
que a Nota de 
Repúdio seja 

publicada nas grandes mídias, 
jornais e, se possível, no Diário 
Oficial, para que as pessoas 
acompanhem os resultados 
dessa ação lamentável”, re-
quereu o vereador Adriano 
Salviete.

“Quando a gente generali-
za uma afirmação, incluímos 
todo mundo. Quando este se-
nhor cita que o povo do Qui-
lombo não tem direito de co-
brar melhorias pelo seu bairro, 
mesmo elas exercendo o seu 
papel democrático, ele está, 

sim, julgando to-
dos os moradores 
honestos que exer-
ceram a sua cida-
dania. Não se pode 

generalizar e falar que um bairro 
como o Quilombo é bandido e que 
vendeu o seu voto. Isso é uma in-
justiça, usou palavras cruéis con-
tra uma comunidade simples e 
humilde, mas que são pessoas de 
caráter”, disse o vereador Emma-
nuel Garcia de Amorim.

“Diante de tantas 
discussões, dú-
vidas sobre essa 
eleição, eu acre-
dito que devemos 
confiar no Poder 

Judiciário. As eleições já acaba-
ram e cabe a Justiça julgar o que 
foi justo ou não”, comentou o 
vereador Everaldo Pereira Sales.

“Já perdi uma elei-
ção e não saí por 
aí ofendendo os 
cidadãos, mas pre-
ferem ofender as 
pessoas, a simplici-

dade, como os moradores do Qui-
lombo, do que aceitarem que o 
povo não estava satisfeito e exer-
ceram a sua cidadania votando 
com honestidade”, lembrou o ve-
reador José Marcos de Moraes.

“Há dois anos 
que começa-
ram a obra do 
postinho de 
Saúde, que se-

gue sem terminar. Temos a 
creche sem terminar, entre 
tantas outras obras que não 
foram feitas e a população, 
consciente, buscou pela re-
novação. Acabou a eleição 
e vamos torcer para que o 
novo prefeito faça um bom 
governo. Daqui há quatro 
anos teremos novas elei-
ções e os cidadãos podem 
fazer, novamente, suas es-
colhas”, analisou o verea-
dor Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva.

“Não adianta 
ofender nin-
guém, prin-
c i p a l m e n t e 
moradores do 

Quilombo. As eleições aca-
baram e ponto. Os interesses 
de alguns são tão grandes - 
para se beneficiarem com 
bens públicos -, que as pes-
soas se desesperam e o jogo 
de interesses está aí, levando 
alguns a ações vergonhosas 
diante da sociedade”, ava-
liou o vereador Júlio Maria 
de Oliveira.

Cidadã
Câmara
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Calendário das sessões
18 de janeiro (segunda-feira)

28 de janeiro (quinta-feira)
8 de fevereiro (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Reconhecimento: Legislativo 
concede títulos a cidadãos 
que promoveram ações de 
desenvolvimento local
Parlamentares entregaram títulos da mais alta honraria municipal a 14 personalidades durante sessão solene no auditório da Câmara Municipal

Como forma de homenagear 
os munícipes que se destaca-
ram em suas áreas de atuação 
e promoveram benefícios à so-
ciedade, a Câmara de Iúna re-
alizou sessão solene no dia 11 
de dezembro para conceder 
os títulos de Cidadão Iunense 
(aos não nascidos na cidade), 
Cidadão Iunense Presente, Ci-
dadão Iunense Ausente e Co-
menda Parlamentar Rio Pardo. 
trata-se da mais alta honraria 
municipal, que reconhece os 
homenageados como “filhos 
da terra”.

A solenidade é realizada anual-
mente pelo Legislativo. Os par-
lamentares analisam, escolhem 
e aprovam personalidades para 
receber a homenagem. 

este ano, políticos, militares, 
empresários e comerciantes fo-
ram alguns dos homenageados 
pelos vereadores Júlio Maria, 
emmanuel Garcia, Darlan Bar-
glini, Adriano salviete, Arilson 
ferreira, everaldo Pereira sales, 
José Marcos de Moraes, Maria 
Miguelina, Paulo Henrique Leó-
cadio, João elias Colombo Hors-
th e rogério César.

“nó entregamos os títulos às 
pessoas que contribuíram de 
maneira relevante para o de-
senvolvimento da cidade, em 
vários setores. Cada vereador 
tem a oportunidade de fazer 
sua indicação de nome para a 
homenagem, que é simples, 
mas que significa muito para 
nós. É uma forma de reconhe-

cermos os cidadãos que acre-
ditam na nossa região, que 
investem, que lutam por um 
lugar melhor”, comentou o Pre-
sidente da Câmara, João elias 
Colombo Horsth. 

Já o presidente da Câmara em 
exercício, na ocasião da sessão 
solene, Júlio Maria de Oliveira, 
ressaltou: “o mérito não vem 
por acaso. A solenidade não 
é uma “premiação” por boas 
ações, mas sim, o reconheci-
mento do valor de cada um dos 
homenageados e do que fize-
ram e fazem por Iúna”.

Confira as fotos dos parlamen-
tares e homenageados na pági-
na 03. Mais informações no site 
www.camaraiuna.es.gov.br.

s a i b a  m a i s
4O Título 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.
4Já o Título Cidadão Iunense Presente é concedido a pessoas nascidas em Iúna que se destacam 

em ações que promovem e beneficiam o município.
4O título Cidadão Iunense Ausente é concedido a pessoas nascidas em Iúna, mas que, mesmo 

morando em outro município, se destacam em ações que beneficiam a cidade natal.
4A Comenda Parlamentar do Rio Pardo destaca personalidades políticas que contribuem para o 

crescimento econômico, social e político de Iúna.

TíTuLo CiDaDão iuNeNse 2019
Antônio Soares Rodrigues 

everaldo Pereira sales, vereador proponente

Carlos José Bosser Furtunato 
Arilson ferreira de oliveira, vereador proponente

João Marcos Dalvi Gava 
João elias Colombo Horsth, vereador proponente

Lívia Amorim da Silva Oliveira
Adriano salviete da silva, vereador proponente

Luciano Veiga da Costa
Paulo Henrique Leocádio da silva, vereador proponente

Marlene Busato
Maria Miguelina de Lourdes Quintino, vereador proponente

Mikaela Helida Silva Barbosa Martins 
emmanuel Garcia de Amorim, vereador proponente

Oto Gilson Fazolo 
Júlio Maria de Oliveira, vereador proponente

Romário Antônio Huguinim 
José Marcos de Moraes, vereador proponente

Rosa Elaine Evaristo dos Santos Ivo 
Rogério Cézar, vereadora proponente

Virgínia Glória Aquino Barglini 
Darlan silva Barglini, vereador proponente

TíTuLo CiDaDão iuNeNse PReseNTe
Aguinaldo Luís de Amorim

TíTuLo CiDaDão iuNeNse auseNTe
Adelson Orlando Alves Ribeiro

ComeNDa PaRLameNTaR Do Rio PaRDo
Deputado Danilo Bahiense



alta honraria municipal foi 
concedida a 14 personalidades 
em sessão solene

este ano, políticos, militares, empresários e comerciantes foram alguns dos homenageados pelos vereadores Júlio Maria, 
emmanuel Garcia, darlan Barglini, Adriano salviete, Arilson ferreira, everaldo Pereira sales, José Marcos de Moraes, 
Maria Miguelina, Paulo Henrique Leócadio, João elias Colombo Horsth e rogério César

novembro de 2020



Prefeito, vice e vereadores 
eleitos em iúna recebem diploma 
durante cerimônia oficial do TRE

A diplomação dos vereado-
res, prefeito e vice-prefeito 
eleitos este ano em Iúna 
aconteceu durante cerimônia 
realizada no dia 18 de dezem-
bro, no auditório da Câmara 
Municipal. Por conta da pan-
demia da Covid-19, o evento 
foi realizado com participa-
ção apenas dos eleitos. 

O momento foi transmitido 
ao vivo pela internet, por 
meio dos canais de comuni-
cação do Poder legislativo de 
Iúna (portal www.camaraiu-
na.es.gov.br e redes sociais).

A sessão solene foi presidi-
da pelo juíz eleitoral lucia-
no Antônio fiorot e também 
contou com a presença, além 
dos eleitos, pelo promotor 
Matheus Leme novaes, pelo 

devido à pandemia do Coronavírus, a cerimônia foi realizada apenas com os eleitos, sendo transmitida ao vivo pelo portal e pelas redes sociais da Câmara de Iúna

chefe do cartório eleitoral de 
Iúna Patrick Machado Campo 
Dall’orto e pelo presidente da 
subseção da oAB em Iúna, 
Christian Henrique neves.

A diplomação ocorre depois 
de terminado o pleito, apu-
rados os votos e passados os 
prazos de questionamento e 
de processamento do resul-
tado das eleições.

Assim, a cerimônia passa a 
ser o ato pelo qual a Justiça 
eleitoral atesta que o candi-
dato foi efetivamente eleito 
pelo povo e, por isso, está 
apto a tomar posse no cargo.

A cerimônia de posse dos 
eleitos acontece no dia 1º de 
janeiro de 2021, também no 
auditório da Câmara de Iúna. 

CaNDiDaTos eLeiTos em iúNa

Prefeito Romário Batista Vieira (DEM/DC/PP/MDB/PDT)

Vice-prefeito Cláudio Deps Almeida (DEM/DC/PP/MDB/PDT)

Vereadores

Edson Marcio de Almeida (MDB) Helton Amorim Cunha (PL)

Leonardo da Costa Oliveira (PV) Admilson de Souza (PSB)

Matheus Fonseca de Souza (PV) Emerson da Silva Santos (MDB)

Jonathan Bonfante Moreira (PDT) Emmanuel Garcia de Amorim (Republicanos)

Valci de Paula Montoni (PP) Geovan Furtado dos Reis (PP)

Paulo Henrique Leocadio da Silva (MDB)


