
Dia Municipal da Cultura 
Instituído em projeto aprovado 
na Câmara, será comemorado 
em 29 de setembro. Pág. 3

Moção de Aplausos Matteus Freitas 
de Lima, campeão de downhill, e o 
ex-goleiro do Vasco, Carlos Germano, 
receberam a honraria. Pág. 4

A Câmara Municipal de Iúna, 
sob a presidência do vereador 
Edson Márcio de Almeida, rea-
lizou no dia 15 de outubro uma 
Sessão Solene para homenage-
ar os professores pelo seu dia e 
pelos serviços prestados à edu-
cação do município. Os parla-
mentares puderam reconhecer 
o importante trabalho dos edu-
cadores por meio de discursos 
agradecidos. Cada homenagea-

Investimento Vereadores aprovaram 
mais de R$ 5 milhões para obras 
de pavimentação, calçamento e 
pagamentos diversos. Pág. 3

do também recebeu certificado 
de honra ao mérito.

Além dos professores homena-
geados, participaram da Sessão 
Solene, o prefeito de Iúna, Ro-
mário Vieira, a secretária Muni-
cipal de Educação, Edna Viana 
Fonseca, e o subsecretário de 
Educação, Roberto Nilton.

Durante a solenidade, os pro-

fissionais da educação usaram 
a tribuna para contar um pou-
co da trajetória na educação, 
sobre suas inspirações na arte 
de educar, como se tornaram 
professores e ainda expuse-
ram os desafios do ensino nos 
dias atuais.

 “Sabemos que a profissão não 
é tão valorizada como deveria, 
mas temos certeza de que o 

Muita emoção em meio 
a homenagens aos 
profissionais da educação
Câmara de Iúna promove Sessão Solene para valorizar educadores do município e festejar o Dia do Professor

futuro da nação passa pe-
los professores, que podem 
contar com a Câmara Muni-
cipal e com todos os verea-
dores para que possamos 
buscar a tão sonhada valori-
zação profissional. Estamos 
sempre à disposição para 
ouvir os anseios e brigar por 
melhorias. Parabéns a todos 
os professores”, comentou 
Edson Almeida.

Professores

Neide Conceição 
da Cunha Pereira

homenageada pelo vereador
Helton Mariano

Maria das Dores 
rodrigues Pavão 
(Dôra)

homenageada pelo vereador 
Adimilson de Souza

Gisa Gomes 
de Almeida

homenageada pelo vereador 
Matheus Fonseca

Joanadarc 
Bastos de oliveira

homenageada pelo vereador 
Geovan Furtado

Alzira Gomes 
faria da silva

homenageada pelo vereador 
Paulo Henrique Leocádio

Helaine Almeida
homenageada pelo vereador 
Emerson Silva

elvira Benevicto 
silva de Castro

homenageada pelo vereador 
Emmanuel Garcia

elzeni da silva 
oliveira

homenageada pelo vereador 
Jonathan Bonfante 

Kátia Cirlene 
de oliveira

homenageada pelo vereador 
Leonardo Texeira

Carmelucia 
Arêas Amorim

homenageada pelo vereador 
Valci de Paula Montoni

Lusmar souza 
da Cunha Vieira

homenageada pelo vereador 
Edson Márcio de Almeida

roberto Nilton 
(subsecretário 
de educação)

homenageado pela Mesa diretora 
da Câmara Municipal

Homenageados

Cidadã
Câmara
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Calendário das sessões
8 de novembro (segunda-feira)
18 de novembro (quinta-feira)

29 de novembro (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

“É com muito orgulho que faze-
mos essa singela homenagem. 
É na escola que crescemos, 
aprendemos e com os professo-
res sempre nos ensinando. Mui-
to obrigado”. Vereador paulo 
Henrique Leocádio da silva.

“Ser professor não é só sim-
plesmente ir para uma sala de 
aula, é uma atuação muito di-
fícil diante de tantos desafios. É 
uma classe que tem competên-
cia para formar todas as outras 
classes”. Vereador emmanuel 
Garcia de amorim.

“A educação de qualidade é 
a base de toda sociedade de-

senvolvida. O professor é o 
profissional que transforma 
o futuro em realidade. Obri-
gado por tudo”. Vereador ad-
milson de souza.

“Ser professor é ser mestre de 
todas as águias. Infelizmen-
te ainda é uma classe muito 
desvalorizada, mas é a clas-
se mais importante e sempre 
atuante. Parabéns a todos os 
professores”. Vereador Geo-
van Furtado.

“Professores são exemplos, en-
sinam e compartilham cidada-
nia. Agradeço e parabenizo a 
todos os professores, profissio-

nais que lutam e atuam pelo fu-
turo dos alunos para que sejam 
cidadãos melhores”. Vereador 
Helton Mariano.

“Homenageamos a profissão 
mais importante da nossa so-
ciedade. Só através da educa-
ção é que cada pessoa pode 
mudar a sua história. Professor 
orienta e encaminha as pessoas 
para o caminho certo”. Verea-
dor Jonathan Bonfante.

“São muitas histórias que todos 
nós temos de diversos professo-
res. Muitos até hoje chamamos 
de tia ou tio. Professores são 
ícones que, infelizmente, ainda 

não tem o reconhecimento que 
merecem”. Vereador emerson 
da silva santos.

“Todo conhecimento veio dos 
professores. Só com a edu-
cação teremos mudanças de 
verdade, só com a educação 
de qualidade um dia podere-
mos sonhar em ser um país de 
primeiro mundo”. Vereador 
Matheus Fonseca.

“Eu também sou professor, e 
admiro ainda mais essa pro-
fissão, porque não é uma área 
fácil. Temos muito que admi-
rar e homenagear esses pro-
fissionais, diante de tudo que 

eles realizam”. Vereador Leo-
nardo teixeira.

“Feliz dia dos professores a to-
dos que dedicam a essa arte de 
ensinar. Parabéns a todos vocês 
que lutam pelos nossos filhos 
dando formação a grande fa-
mília iunense”. Vereador Valci 
de paula Montoni

“Sabemos que a profissão não 
é tão valorizada como deve-
ria, mas temos certeza de que 
o futuro da nação passa pelos 
professores, que podem con-
tar com a Câmara Municipal”. 
presidente da Câmara, edson 
almeida.

Professores recebem 
homenagens dos parlamentares
Durante Sessao Solene, os vereadores de Iúna enalteceram o trabalho desenvolvido pelos docentes da Rede Municipal de Ensino



Aberturas de créditos adicionais pelo Poder Executivo foram autorizadas 
pela câmara. recursos serão destinados para obras de pavimentação de 
ruas e para pagamentos diversos nas secretarias de Saúde e de Educação

Vereadores aprovaram
projetos que prevêem mais
de R$ 5 milhões em investimentos 
para Iúna

Entre o final de setembro e 
meados de outubro, os vere-
adores de Iúna analisaram e 
aprovaram diversos projetos 
de lei que autorizam a aber-
tura de créditos adicionais, 
por parte da administração 
municipal, para fins diversos: 

montante chega a R$ 5,1 mi-
lhões, sendo R$ 3 milhões 
para atender demandas da 
secretaria de Educação.

Os recursos incluem ainda 
obras de pavimentação de 
ruas no valor de R$ 500 mil. 

Outro projeto autoriza aber-
tura de crédito adicional su-
plementar no valor de R$ 250 
mil para recuperação de cal-
çamentos e diversas localida-
des do município.

As demandas da secretaria de 

Saúde também foram contem-
pladas com a aprovação de pro-
jeto de abertura de créditos no 
valor de R$ 1,4 milhão.

LeI ALDIR BLAnC
Os vereadores aprovaram ain-
da no início de outubro o pro-

Dia Municipal da Cultura
Projeto aprovado na câmara institui o dia Municipal da 
Cultura, a ser comemorado no dia 29 de setembro, data 
natalícia do escritor iunense Michel Antônio

Os parlamentares de Iúna 
aprovaram, na sessão do dia 
8 de outubro, o Projeto de 
Lei nº 34/2021 que institui 
o Dia Municipal da Cultura, 
a ser comemorado no dia 29 
de setembro - data natalícia 
do escritor iunense Michel 
Antônio. A matéria, aprova-
da por unanimidade, tem o 
intuito de promover ativida-
des culturais na cidade.

Durante o uso da tribuna 
livre, o membro da Acade-
mia Iunense de letras, josé 

Salotto Sobrinho, falou sobre a 
importância da data para o ca-
lendário do município.

“A cultura se define pelas di-
versas manifestações sociais e 
Iúna é um município que vem 
perdendo as suas grandezas 
culturais. A data, então, vai 
contribuir para que seja res-
gatado um espaço para que 
ações culturais sejam traba-
lhadas, promovidas para que 
a cultura seja sempre enalte-
cida e lembrada pela socieda-
de”, comentou Salotto.

jeto de lei nº 47/2021 que au-
toriza o Poder Executivo a abrir 
crédito adicional especial no 
valor de R$ 72 mil para realiza-
ção de chamamento público de 
propostas artísticas, culturais, 
literárias, referente à lei Fede-
ral Aldir Blanc.

outubro de 2021



Vereadores participaram da assinatura da ordem de serviço 
para revitalização de sinalização horizontal, tais como vagas 
de estacionamento, linhas de fluxo, faixas de pedestres e 
lombadas.

A Câmara Municipal de Iúna 
foi palco para uma audiên-
cia pública para debater a 
sinalização viária na sede de 
Iúna, reunindo autoridades 
do município, do Estado e a 
comunidade. Na oportunida-
de foram debatidos pontos 
sobre a revitalização de sina-
lização horizontal, tais como 
vagas de estacionamento, 
linhas de fluxo, faixas de pe-
destres e lombadas, além 
da nova sinalização do tre-
cho de acesso ao centro do 
município, na Rodovia Cel. 
Leôncio Vieira (ES-185 – Pe-
rímetro Urbano). 

Motoristas e moradores pu-
deram expor os problemas 
e as necessidades. Após os 
debates, uma ordem de ser-
viço foi assinada para dar 
início à implantação da nova 
sinalização. 

O diretor geral do Detran/
ES, Givaldo Vieira, apresen-
tou o projeto executivo para 
a população e informou que 
serão investidos cerca de R$ 
187 mil com recursos oriun-
dos de multas de trânsito, 
conforme a legislação nacio-
nal. O projeto apresentado 
tem o objetivo de organizar 

Por meio de Moção de Aplau-
so, a Câmara Municipal home-
nageou dois importantes es-
portistas: o ex-goleiro do time 
do Vasco, Carlos Germano, e 
o campeão pan-americano de 
downhill 2021, o iunense Mat-
teus Freitas de lima.

 As homenagens, assinadas por 
todos os vereadores, tem o ob-
jetivo de parabenizar o jogador 
e o ex-goleiro e o jovem atleta 
pelo trabalho desenvolvido no 
município, promovendo a prá-
tica esportiva entre os jovens.

“Apoiamos e aplaudimos cida-
dãos do nosso município, do 
nosso país que estão dispos-
tos a incentivar, ajudar. carlos 
Germano tem a sua marca na 
história do futebol e segue ati-
vamente agora em trabalhos 
sociais e Matteus também já é 
um orgulho para os iunenses”, 
destacou o presidente da Casa 

o trânsito e oferecer mais 
segurança aos condutores, 
ciclistas e pedestres do mu-
nicípio.

Também participaram da 
audiência, os vereadores 
Geovan Furtado dos Reis 
(Progressistas), Emerson da 
Silva Santos, Adimilson de 
Souza, Valci Montoni e Ma-
theus Fonseca. 

O projeto engloba ainda 
outras intervenções, como 
a revitalização das vagas 
destinadas a motociclistas, 
de curta duração, carga e 
descarga para os comércios, 
bem como carga e descarga 
de valores para as agências 
bancárias.

Câmara sedia
audiência pública 
sobre sinalização
no Centro de Iúna

Atletas recebem 
Moção de Aplausos 
A honraria foi entregue a Matteus Freitas de Lima, campeão 
de downhill e o ex-goleiro do Vasco, Carlos Germano

“Para nós é importante 
a participação da 
população iunense 
no debate, de forma 
que todos puderam 
trazer a sua sugestão 
sobre este tema 
tão importante e 
impactante na vida da 
comunidade”.

edson Márcio de Almeida
PRESIDENtE DA CÂMARA

de leis, vereador Edson Márcio 
de Almeida.

CAMPeão
pan-americano 
O atleta Matteus Freitas de 
lima recebeu a Moção de 
Aplausos pela conquista do tí-
tulo de “Campeão Pan-ameri-
cano”. A honraria foi entregue 
ao profissional durante a ses-
são do dia 24 de setembro.

O jovem Matteus, de 24 anos, 
pratica a modalidade desde 
2015 e já perdeu a conta de 
quantos campeonatos parti-
cipou e conquistou. Entre os 
principais, ele é bicampeão 
Capixaba, campeão da zona da 
Mata e vice-campeão brasilei-
ro. todos os parlamentares fo-
ram unânimes em parabenizar 
o atleta.

CAMPeões Do AMAnHã
Com o intuito de parabenizar o 

ex-goleiro do Vasco, Carlos Ger-
mano, os parlamentares apro-
varam a Moção de Aplausos e 
homenagearam o atleta pelas 
ações de incentivo ao esporte 
entre os jovens iunenses.

O jogador veio ao município a 
convite do treinador do proje-
to de futebol “Campeões do 
Amanhã”, João Batista nunes, o 
Mazinho. 

“Recebemos o jogador em 
Iúna que veio conhecer o 
trabalho desenvolvido pela 
Assiudes e os projetos que a 
entidade executa e, principal-
mente, o projeto de futebol. 
Nosso intuito é promover 
uma interação com a “Copa 
Carlos Germano”. Nossa ideia 
é para o próximo ano inserir 
na competição a etapa Capa-
raó e realizá-la em Iúna, com 
a participação dos municípios 
vizinhos”, explicou Mazinho.


