
Prefeito, vice e parlamentares 
tomam posse para o mandato 
2021/2024

Mesa Diretora O vereador Edson de 
Almeida é eleito presidente da Câmara, 
com Geovan Furtado como vice e 
Emerson Santos, secretário. Pág. 3

Obras Reforma e 
ampliação da Câmara 
promoverão acessibilidade 
aos cidadãos. Pág. 4

Para o Legislativo de Iúna foram empossados os vereadores Edson Márcio de Almeida, Leonardo Teixeira, 
Matheus Fonseca, Jonathan Bonfante, Valci de Paula Montoni, Paulo Henrique Leocádio da Silva, Helton 
Mariano, Adimilson de Souza, Emerson Santos, Emmanuel Garcia de Amorim e Geovan Furtado

nove vereadores que assumem 
novas cadeiras. Apenas dois par-
lamentares foram reeleitos.

Para o mandato de 2021 a 2024 
do Legislativo de Iúna foram em-
possados os vereadores Edson 
Márcio de Almeida (MDB), Le-
onardo Teixeira (PV), Matheus 
Fonseca (PV), Jonathan Bonfante 
(PDT), Valci Tuiquinha (PP), Paulo 

Os 11 vereadores, o prefeito mu-
nicipal Romário Batista Vieira e 
seu vice, Cláudio Deps de Almei-
da, eleitos nas eleições de no-
vembro de 2020, foram empos-
sados no primeiro dia de janeiro 
de 2021 na Câmara de lúna, em 
cerimônia restrita devido às me-
didas de distanciamento da pan-
demia da Covid-19. No plenário 
houve grande renovação: são 

“Hoje foi consu-
mado a vontade 
popular. Essa 

vitória é do povo. Temos 
muitos problemas, mas com 
diálogo, respeito e muito tra-
balho, Iúna vai entrar numa 
fase de crescimento”. Prefei-
to de Iúna, Romário Batista 
Vieira

“O caminho do 
crescimento em 
Iúna é em torno 

do diálogo e ações firmes en-
tre Poder Legislativo e Exe-
cutivo. Com trabalho duro, 
Poderes e sociedade atuan-
do unidos, Iúna vai voltar a 
crescer”. Vereador Edson 
Márcio de Almeida

“Cheguei ao Poder Legislativo 
sem rótulos. Da minha parte 
não haverá dificuldade de re-

possível”. Vereador Matheus 
Fonseca de Souza

“Sigo para o meu 
terceiro manda-
to. O Poder Exe-
cutivo pode contar comigo. 
Nosso município está aban-
donado, o povo está com 
semblante baixo. Vamos 
trabalhar para levantar a 
autoestima da população”. 
Vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva

“Faço um pedido a todos os 
vereadores: vamos traba-
lhar por Iúna com muita de-
dicação porque o município 
está precisando. A união vai 
determinar a volta do cresci-

mento para nos-
sa cidade”. Vere-
ador Valci Paula 
Montoni

Henrique Leocádio (MDB), Hel-
ton Mariano (PL), Dimilsim Flora 
(PSB), Emerson Santos (MDB), 
Emmanuel Garcia (Republicanos) 
e Geovan Furtado (PP).

O vereador Edson Márcio de 
Almeida presidiu a sessão de 
posse, conforme consta no Re-
gimento Interno (o parlamentar 
mais votado dirige a reunião so-

lene). Já o cerimonial foi condu-
zido pelo Procurador da Câmara, 
Marco Antônio Sonsim de Olivei-
ra. Durante o evento, os eleitos 
foram declarados devidamente 
empossados após a apresenta-
ção do diploma e do juramento 
de posse, no qual prometem se-
guir a Constituição da República, 
a Constituição do Estado, a Lei 
Orgânica do Município e o Regi-

mento Interno da Casa.

Os novos parlamentares iniciam 
suas atividades na primeira ses-
são ordinária de 2021, a ocorrer 
no dia 18 de janeiro, às 19 horas. 
As sessões ordinárias podem ser 
acompanhadas ao vivo pelo por-
tal da Câmara de Iúna na internet 
(www.camaraiuna.es.gov.br) e 
pelas redes sociais oficiais.

lacionamento, serei um guardião 
da Lei e um defensor 
dos nossos morado-
res”. Vereador Adi-
milson de Souza

“Os Poderes devem 
ser harmônicos. To-
dos os moradores 
devem ser bem representados. 
O povo precisa da ação do Po-
der Público e, por isso, temos 
que ser firmes, atuantes por 
todos”. Vereador Emerson da 
Silva Santos

“Afirmo ao Prefeito 
que estamos aqui 
para ser parceiros 

do município. Quem perde 
com a desunião é a população. 
Tudo o que faremos aqui será 
sempre em prol de Iúna”. Ve-
reador Emmanuel Garcia de 
Amorim

“É uma honra muito 
grande saber que 
sou um represen-

tante do povo e principalmente 
que serei um mediador de boas 
ações por este município. Mui-
to obrigado”. Vereador Geovan 
Furtado dos Reis

“Um dos nossos 
maiores desafios 
ainda é a pande-
mia da Covid-19. Mesmo tendo 
muitos agradecimentos a fazer, 
peço a todos que orem pelas 
vítimas. Meu prefeito Romá-
rio, estamos prontos e vamos 
iniciar os trabalhos em prol de 
Iúna”. Vereador Jonathan Bon-
fante Moreira

“Eu só tenho que 
honrar muito o mu-
nicípio de Iúna. O 

mandato já iniciou e vamos 

atuar para garantir qualidade 
de vida, prosperidade a todos. 
Muito obrigado a todos os meus 
familiares e amigos”. Vereador 
Helton Amorim Cunha

“Sou conhecido 
como oposição, mas 
quero afirmar aqui 
que estou à disposição para 
trabalhar pela sociedade. En-
tão, me veja como um compa-
nheiro. O que for bom para o 
município, estou e estarei sem-
pre à disposição”. Vereador Le-
onardo da Costa Oliveira

“Foram 611 votos 
de pessoas que acre-
ditaram que eu po-

deria fazer diferente. O que for 
bom para a população sempre 
seguirei  à disposição para fazer. 
O meu interesse é contribuir com 
o município e sei que isso será 

Covid-19 Legislativo, Executivo e 
comerciantes se unem para adotar 
novas medidas para o funcionamento 
do Comércio na pandemia. Pág. 2
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Jornal Câmara Cidadã

Poder Legislativo, Executivo 
e comerciantes se unem para 
adotar novas medidas para o 
funcionamento do Comércio 
na pandemia
O Poder Legislativo Municipal se 
reuniu, na manhã do dia 21 de 
janeiro, com representantes do 
Poder Executivo e comerciantes 
de Iúna para discutir normas de 
funcionamento dos estabeleci-
mentos como medida preventi-
va de combate à Covid-19. Cada 
comerciante apresentará um 
plano de ação à gestão munici-
pal e uma Comissão estabelece-
rá novas medidas, conforme as 
necessidades de cada setor. 

Nas últimas semanas, o municí-
pio tem transitado entre o “Ris-
co Alto” e o “Risco Moderado” 
para transmissão da Covid-19, 
de acordo com a lista do Gover-
no do Estado, que apresenta o 
acompanhamento e diagnóstico 
dos municípios capixabas, o que 
tem preocupado governantes e 
empresários.

A reunião aconteceu na Câmara 
Municipal de Iúna com a pre-
sença do presidente da Casa de 
Leis Edson Márcio de Almeida, 
dos vereadores Leonardo da 
Costa Oliveira, Geovan Furtado 

dos Reis, Matheus Fonseca de 
Souza, Emerson da Silva San-
tos, Jonathan Bonfante Moreira, 
Helton Amorim Cunha, Adimil-
son de Souza e Paulo Henrique 
Leocádio da Silva, o prefeito de 
Iúna, Romário Vieira, o secretá-
rio de Saúde, Durval Dias Santia-
go Júnior, os representantes da 
Associação dos Comerciantes 
de Iúna, Célio Alves de Carvalho, 
Ériton Antônio César de Assis e 
Leida Terra Rios zampier, além 
de diversos comerciantes do 
município.

A maioria das pessoas presen-
tes eram comerciantes de servi-
ços não essenciais, que buscam 
um diálogo que possa flexibilizar 
ações e estabelecer regras para 
que os mesmos possam, de cer-
ta forma, voltar a vender seus 
produtos, desde que se ade-
quem às medidas já adotadas. 

Como exemplificou o comer-
ciante Leondenes, da açaiteria 
Açaí Vitória: “É um problema 
sério, mas é necessário o bom 
senso de ouvir as necessidades 

de cada comerciante. Não haví-
amos sido ouvidos. Precisamos 
de diálogo e oportunidade para 

Nas últimas semanas, o município transita entre o “Risco 
Alto” e “Risco Moderado” para transmissão da Covid-19, 
na lista de acompanhamento do Governo do Estado

A Secretaria Municipal de 
Saúde publicará normativas 
constando as medidas a se-
rem adotadas durante a vi-
gência do “Risco Alto’, através 
das ações que serão anali-
sadas por uma comissão em 
conjunto com a Associação 
Comercial, Industrial e se Ser-
viços de Iúna. 

O presidente da Câmara, Ed-
son Márcio de Almeida, se co-
locou à disposição dos comer-
ciantes para ajudar nas ações 
de combate à Covid-19. 

“Acredito que estamos todos 
unidos com o mesmo ideal: 
combater a Covid-19 e ainda 
contribuir para que o comér-
cio de Iúna mantenha a nossa 
economia. O Poder Legislativo 
está à disposição, a Associação 
também está à disposição para 
esclarecer as dúvidas. E o prin-
cipal está sendo feito: o diálo-
go. É uma oportunidade para 
encontrar medidas de seguran-
ça para a saúde do município”, 
explicou o presidente.

definir em conjunto o que tere-
mos que fazer para trabalhar”, 
analisou.



Após a solenidade de posse dos 
novos eleitos de Iúna, realizada 
no dia 1º de janeiro, o Poder 
Legislativo realizou a eleição 
da composição da Mesa Dire-
tora que presidirá a Câmara 

O vereador mais votado de Iúna, Edson Márcio de Almeida, é eleito 
presidente da Câmara. O vereador Geovan Furtado dos Reis será o 
vice-presidente e o secretário, Emerson da Silva Santos

Legislativo tem nova 
Mesa Diretora para o biênio 
2021/2022

para o biênio 2021/2022. Para 
a presidência foi eleito o vere-
ador Edson Márcio de Almeida 
(MDB), para vice-presidente o 
vereador Geovan Furtado (PP), 
e para ocupar o cargo de se-

cretário da Mesa, o vereador 
Emerson da Silva Santos (MDB).

A votação dos vereadores, no-
minal, elegeu a chapa número 
um, que venceu, por seis votos 
a 3 (sendo duas abstenções) a 
chapa de número dois, forma-
da pelos vereadores Leonardo 
Teixeira (presidente), Matheus 
Fonseca (vice) e Helton Amo-
rim (secretário).

O novo presidente da Casa de 
Leis destacou os desafios e 
também as oportunidades que 
virão nos próximos anos. 

“O Poder Legislativo estará 
unido por Iúna e sempre à 
disposição do município, da 
população. O momento é de 

Primeira sessão plenária do ano: 
Comissões Permanentes são formadas
Seus membros têm a função de analisar e dar parecer aos projetos de Lei encaminhados ao Legislativo

O Poder Legislativo Mu-
nicipal realizou durante a 
primeira sessão ordiná-
ria, no dia 18 de janeiro, a 
formação das Comissões 
Permanentes para o biênio 
2021/2022. Em Iúna, são 
quatro as Comissões Per-
manentes: de Constituição, 
Justiça e Redação; de Finan-
ças, Orçamento, Obras e 
Serviços Públicos; de Agri-
cultura, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômi-
co e de Educação, Saúde e 
Assistência Social.

A formação das Comissões 
se dá pela indicação de ve-
readores de acordo com sua 
área de interesse, na qual 
tem aptidão e conhecimen-
tos sobre as demandas de 
cada área. Ainda conforme 
Regimento Interno, as Co-
missões Permanentes são 
compostas por três mem-
bros e leva em conta a re-
presentatividade partidária 

ou blocos partidários existen-
tes na Casa de Leis.

Assim, até o final de 2022 o ve-
reador Jonathan Bonfante Mo-
reira presidirá a Comissão de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção; Emerson da Silva Santos 
será o presidente da Comis-
são de Finanças, Orçamentos, 
Obras e Serviços Públicos; Ma-
theus Fonseca de Souza pre-
sidente da Agricultura, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico, e Emmanuel Gar-
cia de Amorim ficará à frente 

da Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência Social.

As Comissões Permanentes 
são órgãos internos do Poder 
Legislativo destinadas a emitir 
pareceres em todos os proje-
tos de Lei encaminhados ao 
plenário, apreciar programas 
de obras, planos municipais 
e setoriais da administração 
pública; a receber, estudar e 
emitir parecer sobre petições, 
reclamações, representações 
ou queixas dos cidadãos, entre 
outros assuntos.

Confira Como fiCaram as Composições 
das Comissões permanentes 2021/2022

ConstitUiçÃo, JUstiça e redaçÃo

Presidente: Jonathan Bonfante Moreira (PDT)

Relator: Paulo Henrique Leocádio da Silva (MDB) 

Secretário: Leonardo da Costa Oliveira (PV)

finanças, orçamento, oBras e serViços pÚBLiCos

Presidente: Emerson da Silva Santos (MDB)

Relator: Jonathan Bonfante Moreira (PDT)

Secretário: Adimilson de Souza (PSB)

edUCaçÃo, saÚde e assistÊnCia soCiaL

Presidente: Emmanuel Garcia de Amorim (REPUBLICANOS)

Relator: Valci de Paula Montoni (PP)

Secretário: Geovan Furtado dos Reis (PP)

aGriCULtUra, meio amBiente e 
desenVoLVimento eConÔmiCo

Presidente: Matheus Fonseca de Souza (PV)

Relator: Helton Amorim Cunha (PL)

Secretário: Paulo Henrique Leocádio da Silva (MDB)

reconstrução, com muito diálo-
go. Temos o dever, junto com o 
Poder Executivo, de reconstruir 
Iúna. Fomos eleitos para atuar-
mos por quatro anos e vamos 
agora organizar nossa grande 
“casa”, o município de Iúna. 
Muito Obrigado”, enfatizou o 
novo presidente da Câmara, 
Edson Márcio de Almeida.

ADMinistrAçãO
DO LEgisLAtivO
A Câmara é administrada pela 
Mesa Diretora. Órgão de repre-
sentação e diretivo dos trabalhos 
legislativos e administrativos da 
Câmara, a Mesa é constituída 
pelo Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário, com mandato de dois 
anos. Cabe à Mesa a prática de 
atos de direção, administração e 
execução das deliberações apro-
vadas pelo Plenário, na forma 
regimental.

A Presidência é o órgão repre-
sentativo da Câmara quando 
ela houver de se pronunciar 
coletivamente. É também o 
regulador de seus trabalhos e 
o fiscal de sua ordem, tudo na 
conformidade do Regimento.

janeiro de 2021



Em andamento, obras de reforma 
e de ampliação da Câmara 
promoverão acessibilidade 
aos cidadãos
As obras de reforma e amplia-
ção da Câmara de Iúna já apre-
sentam importantes melhorias 
para o ambiente de trabalho 
de servidores e dos onze par-
lamentares, assim como para 
o atendimento do cidadão, que 
terá acesso seguro e amplo. O 
projeto foi iniciado em janeiro 
de 2020, após mais de uma dé-
cada de espera para ser coloca-
do em prática.

“Há muitos anos temos o dese-
jo de reformar e ampliar a Câ-
mara de Iúna, que precisa ter 
um acesso universal, para que 
todo o cidadão, com ou sem 
deficiência, possa ser atendi-
do na sede do Legislativo ou 
participar de eventos na nossa 
Casa de Leis. Depois de tantos 
anos, com muita determinação 
e economia das finanças, con-

As novas instalações darão acesso de modo confortável e seguro a toda 
a população, além de promover melhorias no trabalho de servidores e 
parlamentares, que terão ambientes mais confortáveis para atender ao cidadão

seguimos iniciar as obras e en-
tregar um projeto já avançado”, 
comemorou o ex-presidente 
João Elias Colombo Horsth.

O projeto contempla reforma 
do prédio da Câmara e amplia-
ção de sua estrutura em um 
imóvel anexo, que já conta com 
a construção de gabinetes para 
que os parlamentares possam 
atender o cidadão, sala de reu-
niões, cozinha e banheiros.

Até o momento, foram investi-
dos R$ 97.999,11, por meio de 
recursos próprios do Legislativo. 

Após a execução de todo o 
projeto, ainda em aprovação, o 
acesso a todos os espaços será 
possível por meio de rampa 
e de um elevador, garantindo 
acesso seguro a todo cidadão. 

Câmara de iúna devolve r$ 800 mil aos cofres públicos
Ao final de 2020, o Poder Legislativo fez a devolução à administração municipal. O recurso financeiro 
é fruto da economia realizada pelo Poder Legislativo ao longo dos dois últimos anos

No final de dezembro, a Câma-
ra Municipal realizou um re-
passe de R$ 800 mil aos cofres 
da Prefeitura de Iúna. O valor 
se refere à redução de gastos 
realizada pela Casa de Leis ao 
longo dos dois últimos anos. 

Os recursos financeiros devol-
vidos aos cofres municipais 
poderão ser utilizados para 
pagamentos de serviços ou 
diversos outros investimentos 
importantes para a população.

“É uma atitude que conside-
ramos importante para que o 
município possa investir em 
alguma área prioritária, pois 

os recursos devolvidos po-
derão ser destinados para 
investir em melhorias na 
educação, no transporte, 
saúde ou obras essenciais”, 
analisou ex-presidente do 
Legislativo, João Elias Co-
lombo Horsth, que coman-
dou a Casa de Leis no biênio 
2019-2020.


