
Plenário Virtual: sessões 
legislativas remotas para garantir 
medida de prevenção à Covid-19

Covid-19 Legislativo, Executivo e 
cafeicultores discutem medidas 
de enfrentamento à pandemia 
na colheita do café. Pág. 3

Plenário em Ação Câmara envia 
requerimentos e solicitações 
dos parlamentares ao Poder 
Executivo. Pág. 4

Reuniões para leitura, discussão e votação de projetos continuam a ser realizadas a cada 10 dias, sempre às 19h. 
A população pode acompanhar as transmissões pelo portal, pela rádio ou pelas redes sociais da Câmara 

A Câmara Municipal de Iúna 
realizou no dia 29 de março a 
primeira sessão ordinária vir-
tual da história da Casa de Leis. 
A medida faz-se necessária em 
decorrência do aumento no nú-
mero de infectados, internações 
hospitalares e óbitos em todo o 
Estado. Iúna se mantém em risco 
alto de contaminação há mais de 
um mês. Assim, em um esforço 
conjunto, todos os 11 parlamen-
tares e demais servidores do Le-
gislativo seguem os protocolos 
de prevenção, conforme orien-
tam os órgãos oficiais de saúde. 

Na primeira sessão remota, 
os vereadores receberam um 
link para participar da reunião 
virtual. Dessa forma, todos 
puderam debater e votar as 
matérias legislativas em trami-
tação em suas respectivas ca-
sas, respeitando o isolamento 
recomendado. Os vereadores 
participaram das discussões e 
votações, de forma nominal.

Somente o presidente da Câ-
mara de Iúna e a equipe res-
ponsável pela transmissão das 
sessões estiveram presentes 
no Plenário. Durante a primei-
ra plenária virtual, o presiden-
te da Casa, vereador Edson 

Tribunal de Contas Câmara analisa 
parecer do TC-ES referente às 
contas do ex-prefeito Coronel 
Weliton. Pág. 2

Márcio de Almeida destacou o 
comprometimento do Legislati-
vo no enfrentamento à doença. 

“Todas as medidas necessárias 
estão em andamento e vamos 
continuar fiscalizando, acom-
panhando, para garantir o re-
torno das atividades com segu-
rança em Iúna. A sessão virtual 
é mais uma ferramenta que o 
Legislativo passa a adotar com 
o intuito de agilizar e efetivar o 
andamento das atividades da 
Casa diante de situações onde 
se exige isolamento social e 
responsabilidade com a saúde 
de todos. O mais importante 
agora é controlar o avanço da 
doença, e só com o comprome-
timento de todos isso será pos-
sível”, destacou o presidente.

O cidadão poderá continuar 
acompanhando as sessões re-
motamente, ao vivo, por meio da 
rádio Mania FM, pelo site www.
camaraiuna.es.leg.br, pelo canal 
da Câmara no Youtube ou por 
meio das redes sociais do Legis-
lativo (@camaraiuna). 

As plenárias virtuais serão man-
tidas até que o risco de contami-
nação esteja reduzido, seguindo 
decretos municipais e estaduais.

Cidadã
Câmara

Informativo Mensal da Câmara Municipal de Iúna Iúna/ES, abril de 2021  |  Ano IX  |  Número 98



MESa DirETora PRESIDENTE Edson Márcio de Almeida (MDB) • VICE-PRESIDENTE Geovan Furtado dos Reis 
(Progressistas) • SECRETáRIO Emerson da Silva Santos (MDB)  |  VErEaDorES Adimilson de Souza (PSD) adimilson@
camaraiuna.es.gov.br • Edson Márcio de Almeida (MDB) edson@camaraiuna.es.gov.br • Emerson da Silva Santos (MDB) 
emerson@camaraiuna.es.gov.br • Emmanuel Garcia de Amorim (Republicanos) emmanuel@camaraiuna.es.gov.br • Geovan 
Furtado dos Reis (Progressistas) geovanne@camaraiuna.es.gov.br • Helton Amorim Cunha (PL) helton@camaraiuna.es.gov.
br • Jonathan  Bonfante Moreira (PDT) jonathan@camaraiuna.es.gov.br • Leonardo da Costa Oliveira (PV) leonardo@
camaraiuna.es.gov.br • Matheus Fonseca de Souza (PV) matheus@camaraiuna.es.gov.br • Paulo Henrique Leocádio da 
Silva (MDB) paulinho@camaraiuna.es.gov.br • Valci de Paula Montoni (Progressistas) valci@camaraiuna.es.gov.br

Câmara Hoje

CâMara MuniCiPaL DE iúna
Av. Presidente Getúlio Vargas, 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 • face-
book.com/camaradeiuna • youtube.com/user/cama-
ramunicipaliuna

informativo mensal das ações da Câmara Municipal de iúna • COORDENAçãO, EDIçãO E FOTOS IMPPACTMIDIA 
Publicidade e Assessoria – DIRETOR Alcino Junior • TEXTOS Jaqueline Almeida • PROjETO GRáFICO, DIAGRAMAçãO E FINALIzAçãO 
André Lobo • TIRAGEM 1.000 exemplares

Calendário das sessões
7 de maio (sexta-feira)

18 de maio (terça-feira)
28 de maio (quarta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Câmara analisa parecer 
do Tribunal de Contas referente 
às contas do ex-prefeito 
Coronel Weliton
Durante sessão extraordinária 
realizada no dia 15 de abril, a 
Mesa Diretora da Câmara de 
Iúna realizou a leitura do parecer 
do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo (TC-ES) relativo 
à prestação de contas anual do 
exercício de 2018 do ex-prefeito 
de Iúna, Weliton Virgílio Pereira. 
O documento apontou duas ir-
regularidades e orienta quanto a 

aprovação da prestação de con-
tas, mas com ressalvas.

O documento de 19 páginas 
apresenta detalhes técnicos da 
gestão de 2018 e análises das 
contas relativas à insuficiência 
de recursos para abertura de 
crédito, utilização de recursos 
de compensação financeira, 
não reconhecimento das pro-

Documento apresenta ressalvas referentes às contas da gestão de 2018 e está em 
análise por parte das comissões de Finanças e Orçamento e da procuradoria da Casa 
de Leis para, em seguida, ser disponibilizado para votação e aprovação em plenário. 

visões matemáticas previden-
ciárias e outros apontamentos 
com as justificativas apresenta-
das pelo ex-prefeito.

O parecer do TC-ES deter-
mina ainda que o município 
providencie os registros das 
provisões matemáticas pre-
videnciárias relacionadas aos 
aposentados e pensionistas sob 

responsabilidade do município. 

Desde novembro do ano pas-
sado, os vereadores analisam 
e já emitiram parecer contrário 
sobre a aprovação das contas 
do prefeito municipal relativas 
ao exercício de 2018, por consi-
derarem as informações ilegais, 
irregulares e não ordenadas 
conforme a legislação.

Agora, o parecer prévio segue 
em análise da comissão per-
manente para, em seguida, ser 
disponibilizado para votação e 
aprovação do Legislativo.

O parecer prévio do Tribunal 
de Contas pode ser acessado 
na íntegra por meio do site 
da câmara (www.camaraiuna.
es.gov.br).



Reunião iniciou a formatação de um plano de ação com o intuito de evitar a transmissão do novo coronavírus durante a colheita do café, que se inicia no próximo mês

Legislativo, Executivo e 
cafeicultores discutem sobre 
medidas de enfrentamento à 
Covid-19 na colheita do café
As medidas de segurança para 
coibir a transmissão do novo 
coronavírus e permitir que os 
trabalhos dos produtores e 
apanhadores de café aconte-
çam com segurança foram dis-
cutidas em encontro realizado 
no dia 20 de abril e que reuniu 
vereadores, gestores do Execu-
tivo e cafeicultores de Iúna no 
auditório da Câmara. 

A colheita têm início em maio 
e, conforme o Senso Agro 
2017, o município apresenta 
uma das maiores produções do 
café arábica do Estado, reunin-
do um grande número de tra-
balhadores rurais para efetivar 
a “panha” nas fazendas.

Assim, os órgãos públicos e os 

agricultores buscam um meio 
de evitar que um surto da do-
ença avance entre os trabalha-
dores. Inicialmente, todos se 
comprometeram a fiscalizar o 
uso de máscaras, o distancia-
mento físico entre os trabalha-
dores e a incentivar a lavagem 
regular das mãos e o uso de 
álcool em gel.

Participaram da reunião os 
vereadores Edson Marcio de 
Almeida, Emmanuel Garcia, 
Geovan Furtado, Matheus Fon-
seca, jonathan Bonfante, Hel-
ton Amorim, Emerson da Silva, 
o prefeito de Iúna Romário Viei-
ra, o secretário de Saúde Muni-
cipal, Durval Dias, o secretário 
de Agricultura, joão Marcos 
Dalvi Gava, o chefe de gabinete, 

Breno Vinicius da Silva Oliveira, 
e os presidentes do Sindicato 

Delegacia Online é 
opção segura para
registro de ocorrências 
durante a pandemia
O cidadão que precisar registrar um Boletim de Ocorrência 
deve acessar http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br 

Desde o início da pandemia do 
novo Coronavírus, a Polícia Ci-
vil do Espírito Santo (PCES) vem 
adotando medidas de precau-
ção e segurança para policiais e 
cidadãos capixabas. Entre essas 
medidas está a ampliação no rol 
de ocorrências passíveis de regis-
tro por meio da Delegacia Online 
(DeOn).

A população aderiu ao serviço 
e, desde então, vem adotando 
a plataforma para comunicar 
crimes à Polícia Civil. São pesso-
as que puderam registrar seus 
boletins de ocorrência sem se 
dirigir a uma delegacia física, 

mantendo-se longe do risco de 
contaminação.

Em funcionamento desde 2006, 
a DeOn se tornou um importante 
recurso para quem deseja regis-
trar um Boletim de Ocorrência 
sem sair de casa. Em março do 
ano passado, quando o Espírito 
Santo passou pela primeira qua-
rentena provocada pela pande-
mia, o serviço foi reestruturado 
e ampliado, de modo a permitir 
o registro da maior parte dos ca-
sos pelo próprio cidadão. Apenas 
homicídios, sequestros, estupros 
e furtos e roubos de veículos não 
são aceitos pela DeOn.

Rural de Iúna, Vilson Ildefon-
so Barbosa, e do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Iúna e 
Irupi, jasseir Alves Fernandes.

abril de 2021



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:

Jonathan  Bonfante Moreira
PDT • jonathan@camaraiuna.es.gov.br

Matheus Fonseca de Souza
PV • matheus@camaraiuna.es.gov.br

Geovan Furtado dos Reis 
Progressistas • geovanne@camaraiuna.es.gov.br

Valci de Paula Montoni 
Progressistas •

valci@camaraiuna.es.gov.br

Adimilson de Souza
PSD • adimilson@camaraiuna.es.gov.br

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

Emerson da Silva Santos
MDB • emerson@camaraiuna.es.gov.br

4	Indica serviço de lim-
peza e manutenção 
da rodovia Coronel 
Leôncio Vieira, es-
pecificamente no tre-
cho que vai da Santa 
Casa ao Posto Petro-
lina.

4	Indica a continuação 
da obra de calça-
mento até o final da 
rua Sebastião Gés-
simo Cezar, na Co-
munidade de Nossa 
Senhora das Graças.

4	Indica a pavimenta-
ção do trecho que 
liga Água Santa ao 
entorno do Pico do 
Colossus, para viabi-
lizar a implementa-
ção do turismo nessa 

localidade.

4	Requer do Executivo 
uma relação da des-
tinação dos recursos 
municipais relativos ao 
projeto de lei ordinária 
de abertura de crédito 
adicional suplementar, 
informando quais fichas 
que serão adicionados 
os referidos valores.

4	Requer que seja enca-
minhado ofício ao Co-
mandante da 1ª Cia da 
Polícia Militar de iúna, 
Capitão Lucas Muzi Rios, 
solicitando desta corpo-
ração ronda policial nas 
Comunidades de Santa 
Clara do Caparaó, Pilões, 
Santa Clara do Urbano e 
localidades próximas.

4	Solicita a vacinação dos 
professores da rede muni-
cipal e dos agentes fune-
rários contra o novo coro-
navírus, visando controlar 
a disseminação do vírus. 

4	Solicita a construção de 
ponte de concreto na lo-
calidade de Barra da Boa 

4	Solicita a retirada de entu-
lhos depositados na rua 
Eraldino de Lima Souza, 
última Rua do Bairro Nossa 
Senhora da Penha, que fica 

4	Requer que seja encaminhado ofício ao Ges-
tor da Santa Casa de iúna, Senhor Ary Leal 
Faria, solicitando informações à Câmara so-
bre o quadro de pessoal atual e as demissões 
e contratações feitas no período de 15 de no-
vembro do ano de 2020 até a presente data.

4	Indica o calçamento e a substitui-
ção de lâmpadas queimadas da 
Rua Euclides josé Martins, no Bair-
ro Guanabara.

4	Indica a limpeza da Praça 
vereador antides Faria, 
todas as sextas-feiras, 
para realização da Feira 
do Agricultor Familiar.

4Indica a realização de re-
paros no calçamento da 
rua arlindo rodrigues 
Florindo, no Bairro Gua-
nabara, e na Rua Ataliba 
josé de Barros, no Bairro 
Nossa Senhora da Penha.

4Indica o calçamento na 
rua Euclides José Mar-
tins, no Bairro Guanaba-
ra, e o  término do cal-
çamento na Comunidade 
de Rio Claro, próximo ao 
Recanto Rio Claro.

4Indica a concessão de 
auxílio emergencial mu-
nicipal à população com 
dificuldade financeira 
que não recebeu o auxílio 4	Indica a instalação de 

dois quebra-molas na 
rua astrogildo Silveira, 
o primeiro próximo a re-
sidência do Senhor joci e 
o segundo próximo à re-
sidência do Senhor Eder 
Gazeta.

4	Indica serviço de calça-
mento na rua que dá 
acesso ao Posto de Saú-
de, no Bairro Quilombo.

4	Indica o reparo no calça-
mento da rua antônio 
Monteiro alves, Bairro 
do Pito e da Rua Bento de 
Almeida Moço, próximo 
a residência do Sr. Tião, e 

do Governo Federal, assim 
como para os comerciantes 
mais afetados pela pande-
mia.

4Indica a ligação de água da 
Cesan e reforma da área 
externa do imóvel onde está 
funcionando a Associação 
Amigo Fiel.

4Indica a manutenção da es-
trada localizada na entrada 
do “Vandeco”, após Ubera-
ba, em direção a Alto Trin-
dade.

4Indica a realização de manu-
tenção e troca do manilha-
mento em rio Claro, próxi-
mo ao Recanto Rio Claro.

4Indica a manutenção das 
estradas até a cachoeira do 
Chiador e local de captação 
de água na Comunidade de 
Rio Claro. que seja colocado material 

para proibir que motoquei-
ros usem o zigue-zague, na 
mesma rua.

4	Indica a manutenção do cal-
çamento na rua Monteiro 
alves, Bairro do Pito e na 
Avenida josé Luís de Castro, 
Bairro Vila Nova, próximo ao 
Posto de Saúde, e na Aveni-
da josé Luís de Castro, Bairro 

Sorte, estrada que passa 
pela propriedade do Senhor 
joão Luiz Cézar, Distrito de 
Nossa Senhora das Graças.

4	Solicita a construção de 
bueiro com manilhas 0,60 
na estrada rural que passa 
pela divisa das propriedades 
dos Senhores Geraldo Bar-

bosa e Ivo Gabriel, no 
Córrego Perdição, dis-
trito de Nossa Senhora 
das Graças.

4	Indica a limpeza e ma-
nutenção do calça-
mento da Rua Herman 
Antônio da Silveira, 
Bairro Quilombo.

atrás da Casa de Apoio.

4	Indica serviço de calça-
mento na rua Vereador 
Genésio da Silveira, tre-

cho que vai da antiga 
ponte (demolida) que 
liga o Parque de Expo-
sições ao Parque Indus-
trial.

Vila Nova, próximo ao 
Posto de Saúde.

4	Indica reparo do “mu-
rão” localizado na rua 
São Vicente de Paula 
(foto), no Bairro Qui-
lombo, e se possível, 
que seja asfaltado o 
trecho que liga a Casa 
da Cultura até a desci-
da para água Santa.


