
Parlamentares aprovam projeto 
para pavimentação de via do 
Parque Industrial

Setembro Amarelo Mês é 
marcado pela campanha 
nacional de prevenção 
ao suicídio. Pág. 3

Educação Parlamentares aprovaram 
projeto de Lei que permite a participação 
do município em editais para obter 
recursos da esfera estadual. Pág. 3

Outro projeto aprovado destina recursos para recuperação 
de estradas rurais que ligam a comunidade de Rio Claro à 
divisa com Minas Gerais. Juntos, projetos somam R$ 1 milhão

Uma das solicitações de serviços 
mais realizadas pelos vereadores 
de Iúna ao Poder Executivo de-
verá ser atendida em breve: a re-
cuperação do asfalto da via que 
liga o Parque Industrial à “Ponte 
dos Florindo”. Em sessão do dia 
17 de setembro, os parlamenta-
res aprovaram por unanimidade 
o projeto de Lei que autoriza a 
abertura de crédito adicional su-
plementar no valor de R$ 500 mil 
para pavimentação do trecho. 

A recuperação de estradas rurais 

Vacinação Adolescentes a 
partir de 12 anos já podem 
ser vacinados contra 
Covid-19. Pág. 2

também é uma indicação re-
corrente durante as sessões em 
plenário, e a comunidade do Rio 
Claro deverá ser beneficiada com 
outro projeto aprovado pelos 
parlamentares, com a liberação 
de abertura de crédito adicional 
também no valor de R$ 500 mil 
para a recuperação das vias que 
ligam a comunidade à divisa com 
Minas Gerais.

ASfAlto Em ruAS
dA cIdAdE
Outros dois projetos que au-

torizam abertura de créditos 
para pavimentação de ruas 
também estão em análise dos 
parlamentares e devem ser co-
locados em votação nas próxi-
mas sessões.

O vereador Matheus Fonseca, 
por exemplo, já solicitou que seja 
inserido no planejamento da ci-
dade o asfaltamento da Rua José 
Antônio Lefêgo, no Centro, “por 
se tratar da entrada da cidade e 
pela qualidade precária que se 
encontra o calçamento”.

Já os vereadores Adimilson de 
Souza Emmanuel Garcia de 
Amorim solicitaram o calçamen-
to da via que dá acesso a Capeli-
nha São Cristóvão. 

Outro trecho indicado pelo ve-
reador Valci de Paula Montoni 
para receber o asfalto é o da es-
trada que liga Iúna a Muniz Frei-
re, compreendendo a “Vila dos 
Guedes”. 

outroS InVEStImEntoS
Ainda durante a sessão do dia 

17, os parlamentares apro-
varam o Projeto de Lei nº 
37/2021, que autoriza cré-
dito adicional suplementar 
no valor de R$ 250 mil para 
confecção de projetos e cons-
trução de muros de arrimo, e 
o Projeto de Lei nº 38/2021, 
que autoriza investimento de 
R$ 150 mil para realização de 
desassoreamento do Rio Par-
do, assim como dos rios que 
cortam o Distrito de Nossa Se-
nhora das Graças e do distrito 
de Pequiá. 
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calendário das sessões
8 de outubro (sexta-feira)

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

Jornal câmara cidadã

covid-19: quem tem 
a partir de 12 anos 
já pode vacinar
Já estão disponíveis em Iúna 
doses de imunizantes contra 
a Covid-19 para adolescentes 
a partir de 12 anos. Acompa-
nhados de seus responsáveis 
e munidos de documento de 
identificação, os jovens podem 
se dirigir à unidade de saúde do 
bairro Guanabara. 

Além dos adolescentes, a Pre-
feitura Municipal informa que a 
equipe da saúde está vacinando 
a população geral acima de 18 
anos com primeira e segunda 
dose e imunização de reforço 
para idosos maiores de 60 anos 
(com cinco meses da aplicação 
da segunda dose). Para que os 
usuários possam tomar a dose 
de reforço ou a segunda dose é 
necessário levar o cartão de va-

Acompanhados dos responsáveis e munidos de documento de identificação, os jovens
podem se dirigir à unidade de saúde do bairro Guanabara para receber o imunizante

cina, documento de identidade 
e CPF.

A SBP (Sociedade Brasileira 
de Pediatria) divulgou nota 
na semana passada em que 
defende a vacinação de todos 
entre 12 e 17 anos  com ou 
sem comorbidades. Mesmo 
quem não está nos grupos de 
risco deve se proteger. Vacina-
das, as pessoas ficam menos 
vulneráveis ao contágio de vá-
rias doenças. 

Vacinação não significa apenas 
proteção individual, mas tam-
bém proteção coletiva, pois 
quanto menos pessoas adoe-
cem, menor é a possibilidade 
de transmissão e mais saudável 
ficará a comunidade. 

Em todo o mundo, especialis-
tas são unânimes ao dizer que 
quanto maior a cobertura va-
cinal, mais rápido sairemos da 
pandemia. Para isto, é preciso 
avançar com a imunização para 
grupos em que já haja vacinas 
aprovadas.

A VAcInAção é SEgurA?
As vacinas que chegam ao mer-
cado são testadas e aprovadas 
com base em estudos que com-
provam eficácia e segurança. 
Algum tipo de reação é comum 
e não representa risco. Em ge-
ral, as vacinas injetáveis podem 
provocar dor, vermelhidão e 
inchaço moderado no local da 
picada, mas a maioria das pes-
soas não sente nada diferente 
após ser vacinada.

Setembro é um 
mês marcado pela 
prevenção ao suicídio 
Campanha ‘setembro Amarelo’ tem o objetivo de mobilizar e 
informar a população 

Desde 2014, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria – ABP, 
em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina – CFM, 
organiza nacionalmente o 
Setembro Amarelo. O dia 10 
deste mês é, oficialmente, o 
Dia Mundial de Prevenção ao 
suicídio. O principal objetivo 
da campanha  é a conscien-
tização sobre a prevenção do 
suicídio, buscando alertar a 
população a respeito da reali-
dade da prática no Brasil e no 
mundo. 

Para o Setembro Amarelo, a 
melhor forma de se evitar um 
suicídio é através de diálogos 
e discussões que abordem o 
problema. O primeiro passo é 
ficar atento aos sinais de aler-
ta das pessoas à nossa volta: 
comportamento de isolamen-
to, falas constantes de preo-
cupação com a própria morte, 
falta de esperança e expres-
são de ideias de suicídio são 
alguns indícios que precisam 

ser considerados. 

É importante que os familia-
res e amigos estejam atentos 
às manifestações e se posi-
cionem no sentido de ajudar 
o próximo, como conversar 
sobre o assunto e incentivar a 
procura de ajuda.

Onde procurar ajuda? No Es-
pírito Santo, a Rede de Aten-
ção Psicossocial e os serviços 
de urgência e também equi-
pe de referência na Atenção 
Primária à Saúde (APS) são 
responsáveis por realizar 
atendimentos às pessoas em 
sofrimento psíquico, bem 
como o acolhimento aos fa-
miliares.

O usuário do Sistema Único 
de Saúde (SUS) deve procurar 
a APS mais próxima da sua re-
sidência, relatar o momento 
que está enfrentando e terá 
encaminhamento e ajuda dos 
profissionais de saúde.



Projeto cria
fundo para município
investir em Educação

Com parecer favorável das co-
missões pertinentes e da Pro-
curadoria da Casa de Leis, com 
duas emendas (sendo uma su-
pressiva e modificativa), os ve-
readores de Iúna aprovaram por 
unanimidade o projeto de Lei nº 
31/2021 que cria o Fundo Muni-
cipal de Educação Infantil e En-
sino Fundamental. A medida foi 
aprovada durante a 23ª Sessão 
Ordinária da Casa, realizada no 
final de agosto. 

A criação do fundo de investi-
mento permite que o município 
participe do edital do Fundo 
Estadual de Apoio à Ampliação 
e Melhorias das Condições de 

Parlamentares aprovaram projeto de Lei por unanimidade, que permite a participação do município em editais para obter recursos da esfera estadual

Oferta da Educação 
Infantil e do Ensi-
no Fundamental 
no Espírito Santo 
(Funpaes). Apenas 
os municípios que 
aderiram ao Pacto 
pela Aprendizagem 
no Espírito Santo 
(Paes) podem par-
ticipar do edital, 
como é o caso de 
Iúna. Além disso, o 
município também precisa apre-
sentar um Plano de Aplicação e 
as documentações exigidas.

Os recursos adquiridos por meio 
dos editais são voltados para 

custear construção, reforma e 
ampliação de escolas, aquisição 
de equipamentos e mobiliários, 
além de outros investimentos 
de interesse público para am-
pliação da oferta e melhoria da 

qualidade de ensi-
no infantil e funda-
mental no municí-
pio.

Além desses, os 
investimentos po-
dem vir de outras 
fontes, como re-
cursos do próprio 
município, de ren-
dimentos de apli-
cações financeiras 

e de outras receitas legalmente 
destinadas.

“O apoio da Câmara de Iúna, 
por meio da aprovação da cria-
ção do Fundo Municipal da 

educação infantil e ensino fun-
damental também é um passo 
extremamente necessário. Essa 
ação vai nos permitir investir na 
melhoria da aprendizagem dos 
nossos alunos da rede munici-
pal”, pontuou A secretária Mu-
nicipal de Educação, Edna Viana 
Fonseca, presente na sessão or-
dinária da Câmara. 

dEmAndA PArlAmEntAr
A depender dos vereadores, os 
recursos do fundo aprovado já 
têm destino. Os vereadores Ma-
theus Fonseca e Valci de Paula 
Montoni já enviaram indicação 
de reforma para a Escola Muni-
cipal de terra Corrida. 

setembro 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:

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

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

4	Solicita a manutenção 
na rede de esgoto que 
fica localizada na Rua 
Militino José de Lima ao 
lado da Igreja taberná-
culo.

4	Indica calçamento e ma-
nutenção do sistema de 
iluminação pública do 
morro que dá acesso a 

4	Solicita instalação de cor-
rimão na Rua da Subesta-
ção, bairro Quilombo

4	Solicita troca de mani-
lhas na estrada que dá 
acesso à Fazenda Alegria, 
próximo a residência do 
Senhor Carlos Vieira. 

4	Solicita a aplicação do 
“globosolo” no calça-
mento perto do Recanto 
Rio Claro até a divisa com 
o Estado de Minas Gerais, 
no morro que liga ter-
ra Corrida até Alto terra 

Corrida, e no trecho de 400 
metros que vai da rodovia 
ES-379 até a estação de tra-
tamento de água, conhecido 
como “morro da torre”. 

4	Indica a reforma da escola 
Municipal de terra Corrida. 

4	Indica a manutenção do cal-
çamento da Rua Caetano da 
Silva, Bairro Quilombo. 

4	Indica a construção de um 
quebra-molas em frente à 
Clínica Rio Pardo, na Rua do 
estacionamento em 45.

Capela São Cristóvão, que 
fica na estrada antiga para 
Irupi. 

4	Moção de Pesar pelo fale-
cimento do senhor Derly 
Alves Ribeiro, falecido no 
dia 21 de agosto de 20121. 
Nascido em tombos (MG), 
em 1916, casado com dona 
Rosa, constituiu família 

com seis filhos, 18 ne-
tos, 25 bisnetos e dois 
tataranetos.

4	Moção de Pesar pelo 
falecimento da pro-
fessora Aleide de 
Vargas Ramos, mãe 
de dois filhos, avó de 
cinco netos e oito bis-
netos.

Paulo Henrique Leocádio da Silva
MdB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Moção de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
senhor José leal da sil-
veira, mais conhecido por 
José Bidu, ocorrido no dia 
25 de agosto de 2021. 
Morador do Bairro Nossa 
Senhora da Penha, casado 

com Enas Oliveira da Silvei-
ra, tem uma filha de nome 
rafaela e educou os filhos 
do primeiro casamento da 
esposa, de nomes Romário, 
João, Maria de Fátima e rita. 
Deixa dois netos e saudades 
entre familiares e amigos. 

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

4	Solicita a construção de 
uma Unidade de Saúde 
na Comunidade de trin-

dade e uma na Sede 
do Distrito de Nossa 
Senhora das Graças.

Valci de Paula Montoni 
Progressistas • valci@camaraiuna.es.gov.br

Helton Amorim Cunha 
PL • helton@camaraiuna.es.gov.

4	Solicita aplicação de Revsol 
na ponte dos Florindos até 
o final da Vila dos Florindos, 
na rodovia ES-379 que liga 
Iúna a Muniz Freire.

4	Indica a construção de 
quebra-molas na rua que 

4	Solicita instalação de rede de 
iluminação pública na Rua ta-
cla Abdo Chequer (foto), que 
se inicia na Avenida Ademar 
Vieira da Cunha, bairro Vila 
Nova e termina na Rua Pedro 

margeia o Rio Pardo, em 
frente à Clínica Rio Pardo, 
Bairro Centro.

4	Indica a reforma da escola 
da Comunidade de terra 
Corrida, em atenção aos pe-
didos dos moradores da Co-

Scardini, bairro Vale Verde.

4	Moção de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Sebastião Chuengue, mari-
do da ex-professora senhora 

munidade. 

4	Indica a aplicação de 
asfalto no trecho da 
estrada que liga Iúna 
a Muniz Freire, que 
compreende a Vila dos 
Guedes.

Margarete e pai da Ana 
Clara.

4	Moção de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
senhor Luís José da Silva.

Terra Corrida


