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A sessão do dia 18 de abril foi 
marcada por diversas indica-
ções de serviços ao Poder Exe-
cutivo, mas os parlamentares 
reforçaram, principalmente, a 
importância de a gestão mu-
nicipal informar à população 
acerca do andamento de diver-
sas obras. Segundo os verea-
dores faltam placas indicativas 
para informar sobre o valor dos 
investimentos e previsão de 
início e término das ações, pro-
movendo mais transparência 
nos serviços públicos.

“A gente não sabe como está 
o andamento das obras, seja 
de pequeno ou grande reparo. 
Solicito que sejam colocadas 
placas com informações sobre 
o início e fim das intervenções 

Homenagem Quadra da escola 
Deolinda se chamará “Professor 
Rubens Garcia”, atendendo à pedidos 
de professores, alunos e amigos. Pág. 2

e valor, para que possamos fis-
calizar melhor, entender o an-
damento das obras, para que 
erros do passado não voltem a 
acontecer”, sugeriu o vereador 
Geovan Furtado.

O parlamentar alertou sobre 
a situação de uma rua no 
bairro Quilombo, cuja obra 
de saneamento foi abando-
nada, inviabilizando a passa-
gem dos moradores, que até 
hoje não sabem quando a 
intervenção terá fim.

“Sugiro que criemos uma 
comissão para fiscalizarmos 
as obras em andamento mais 
de perto, para saber o que está 
acontecendo”, disse o vereador 
Adimilson de Souza.

Fiscalização: parlamentares 
requerem informações sobre 
andamento de diversas obras
Segundo os parlamentares, faltam placas indicativas nas obras para informar à população sobre o valor
dos investimentos e previsão de início e término, promovendo mais transparência nos serviços públicos

“PRAÇA DA BÍBLIA”
Cercada há meses, a Praça 
Jhonny Lamas é um dos lo-
cais que começaram a rece-
ber benfeitorias, mas que o 
Executivo não informa sobre 
previsão de término e gastos.

“As obras estão paradas, não 
tem placa com informações 
de quanto vai se gastar e 
quando vai entregar a obra. 
Sou muito cobrado por tais 
informações na rua. Gosta-
ria que o Executivo explicas-
se à população o que está 
acontecendo, se não tem 
material, se falta algum pro-
jeto...”, solicitou o vereador 
Helton Amorim.

REPARO DEV
CALÇAMENTOS
Os vereadores também 
aguardam retorno sobre in-

dicações de serviços em diver-
sas localidades. “A situação do 
calçamento próximo ao Campo 
Bom de Bola dificulta a passa-
gem de veículos e pedestres. 
Peço ao prefeito que atenda 
aos moradores com essa obra 
pequena, que pode ser realiza-
da rapidamente”, comentou o 
vereador Adimilson de Souza.

Outra obra de reparo des-
tacada na sessão foi na co-
munidade de Alto Trinda-
de. “A estrada está quase 
sem passagem por causa 
de um bueiro que foi co-
locado recentemente, mas 
precisa de reparo”, alertou 
o vereador Valci de Paula 
Montoni.

BUEIRO E ESGOTO
“Indo para o Barro Branco pela 
estrada próxima ao Sítio Toinzé, 
vi manilhas que estão na estra-

da há meses. É um pedido de 
quase um ano que fiz nesta 
Casa. Precisamos saber o 
que está acontecendo, a po-
pulação quer um retorno so-
bre a colocação de bueiros”, 
comentou o vereador Paulo 
Henrique Leocádio da Silva.

Em Pequiá, o vereador Ma-
theus Fonseca também so-
licita retorno sobre obra. 
“Na comunidade, ao lado de 
uma farmácia, há um esgoto 
a céu aberto. Não estou con-
seguindo ter uma resposta 
da gestão sobre esse repa-
ro”, reforçou. 

As indicações de serviços 
solicitadas pelos parlamen-
tares são encaminhadas ao 
Poder Executivo para provi-
dências.

Cidadã
Câmara
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-prefeito de Iúna, e da senhora 
Deonília Bortolon Garcia, fale-
cido em abril de 2020 em um 
trágico acidente, deixando es-
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Calendário das sessões
9 de maio (segunda-feira)
18 de maio (quarta-feira)

27 de maio (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Nova quadra da escola 
Deolinda será batizada com 
nome de ex-professor “Professor Rubens Garcia” 

denominará quadra da EMEF 
Deolinda Amorim de Oliveira

Fica denominada “Professor 
Rubens Garcia” a nova quadra 
da EMEF Deolinda Amorim de 
Oliveira, que passa por refor-

mas e deverá ser entregue nas 
próximas semanas. A denomi-
nação é uma homenagem ao 
filho do senhor Lino Garcia, ex-

Câmara analisa projeto do Poder Executivo sobre 
doação de terreno do município para o Incaper
O imóvel de 360 metros quadrados está localizado na Avenida Amintas Osório de Matos

Os parlamentares de Iúna 
analisam o projeto que auto-
riza o Poder Executivo a doar 
terreno do município ao In-
caper (Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica 
e Extensão Rural). O imóvel de 
360 metros quadrados está 
localizado na Avenida Amintas 
Osório de Matos.

A doação do terreno tem 
como objetivo a construção 

da sede do escritório local do 
Incaper, do Idaf e da Secretaria 
Municipal de Agricultura.

De acordo com o projeto de Lei, 
a obra de construção do escri-
tório será realizada pelo Estado 
do Espirito Santo, que terá o 
prazo máximo de três anos, a 
partir da publicação da Lei, para 
usar a área doada, sob pena de 
reversão do patrimônio público 
municipal.

posa, três filhos e cinco netos.

Formado em Educação Física, 
o Nanico (como era popular-
mente conhecido) foi educador 
concursado na Escola Munici-
pal Deolinda Amorim Oliveira. 
Se destacou como profissional 
preocupado com a evasão es-
colar. Como professor, treinou 
equipes premiadas. 

“Dessa forma, por meio de pe-
didos de professores, alunos e 
amigos, recebemos o pedido 
de denominarmos a nova qua-

dra da escola, como forma de 
homenageá-lo por tudo o que 
fez pelo município”, analisou o 
vereador Emmanuel Garcia de 
Amorim.

“Era um prazer para o Nanico 
trabalhar como educador fí-
sico. É uma forma de expres-
sarmos carinho pela família”, 
comentou o vereador Jonathan 
Bonfante.

“Homenagem merecida”, de-
clarou o vereador Paulo Henri-
que Leocádio da Silva.



A documentação tem como objetivo auxiliar as pessoas com TEA a receberem os benefícios garantidos em Lei a pessoa com deficiência, conforme 
garantias estabelecidas em Lei. O portador da carteira de identificação também poderá requerer um cartão de estacionamento exclusivo

Projeto institui carteira de 
identificação para pessoas com 
transtornos do espectro autista

Os parlamentares de Iúna apro-
varam por unanimidade o pro-
jeto de Lei nº 13/22 que cria a 
Carteira Municipal de Identifi-
cação do Autista, para pessoas 
com Transtornos do Espectro 
Autista (TEA) residentes no mu-
nicípio de Iúna. A proposta é de 
autoria do vereador Emmanuel 
Garcia de Amorim.

“Nós temos uma Lei em vi-

Vacina contra meningite C 
disponível para adolescentes 
Em Nota Técnica encaminhada aos municípios capixabas, a Secretaria da Saúde (Sesa) passou a 
disponibilizar a imunização contra a meningite C aos adolescentes de 13 a 19 anos ainda não vacinados 

A Secretaria da Saúde (Sesa) 
passou a disponibilizar a 
imunização contra a menin-
gite C aos adolescentes de 
13 a 19 anos ainda não vaci-
nados. A ação teve início no 
dia 11 de abril e acontecerá 
de forma temporária até o 
dia 30 de junho. A medida 
visa à melhoria na cobertura 
vacinal e também à proteção 
da população capixaba, uma 
vez que se trata de um dos 
públicos responsáveis pela 
manutenção da transmissão 
da doença. Esta é uma ação 

que conta com apoio das Secre-
tarias Municipais de Saúde. 

A imunização será feita com a va-
cina Meningocócica C conjugada 
durante a rotina das salas de vaci-
nação, podendo ser administrada 
na mesma ocasião ou com qual-
quer intervalo de outras vacinas.

Em 2022, até a última segunda-
-feira (04), o Estado já havia 
confirmado nove casos de do-
ença meningocócica, com qua-
tro óbitos registrados, apresen-
tando uma letalidade de 44,4%. 

Em 2021 foram quatro casos e 
três óbitos, e em 2020, cinco 
casos e três óbitos.

A meningite é uma doença grave 
e que pode levar a óbito. A vacina 
é a melhor forma de prevenção.

QUEM PODE RECEBER

Adolescente de 13 a 19 anos nunca vacinado com 
meningo C ou ACWY; 

Adolescente de 13 a 19 anos vacinado com meningo C 
ou ACWY quando estava abaixo de 11 anos de idade. 

gor que inclui a pessoas com 
Transtornos do Espectro Au-
tista (TEA) beneficiárias pelo 
atendimento preferencial, 
mas que estão tendo dificul-
dade para terem seus diretos 
garantidos em estabelecimen-
tos públicos e privados, por 
causa da falta dessa identifi-
cação. Com a carteira de iden-
tificação as pessoas poderão 
usufruir dos seus direitos”, ex-

plicou o vereador Emmanuel 
Garcia.

A documentação tem como ob-
jetivo auxiliar as pessoas com 
TEA a receberem os benefícios 
garantidos em Lei a pessoa com 
deficiência, conforme garan-
tias estabelecidas pela Lei nº 
12.764/2012.

A Carteira será gratuita, com 

validade de cinco anos, e expe-
dida pela Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social e será numerada, 
também para possibilitar a con-
tagem dos portadores do TEA 
no município e, futuramente, 
embasar políticas públicas.

Para ter direito a Carteira, o 
interessado ou seu represen-
tante legal deverá procurar a 

Secretaria de Assistência com 
documentos e dados atuali-
zados, como identidade, CPF, 
endereço residencial, telefone 
para contato, laudo médico, 
entre outras informações.

O portador da carteira de iden-
tificação também poderá re-
querer um cartão de estaciona-
mento exclusivo para pessoas 
com TEA.

abril de 2022



Iunense é campeão de 
concurso gastronômico
Câmara aprova Moção de Aplausos ao chef Nagem Antônio Abikahir por vencer etapa estadual do Enchefs ES 2022

Por unanimidade, os verea-
dores de Iúna aprovaram no 
dia 18 de abril uma Moção de 
Aplausos para o chef Nagem 
Antônio Abikahir, por vencer 
a etapa estadual do concur-
so gastronômico Enchefs ES 
2022 e por representar o mu-
nicípio de Iúna no evento Ex-
posul Rural. 

“É com muita alegria que fui o 
vencedor da etapa estadual do 

Enchefs ES 2022. Uma disputa 
maravilhosa, agora é repre-
sentar Iúna e o Espírito Santo 
na etapa Nacional no Amapá”, 
anunciou Nagem.

Nagem se destacou no concurso 
com o prato “Batata Recheada 
com Camarão e Mozarela Grati-
nada”. O evento mobiliza os prin-
cipais chefes do Estado no intui-
to de selecionar os participantes 
que irão concorrer a duas das 

três vagas do Prêmio Nacional 
Dólmã, representando o Estado. 

“O Nagem Antônio Abikahir 
atua na astronomia há 20 
anos. Teve seu trabalho reco-
nhecido, como vencedor do 
Enchefs 2022, com nota má-
xima dos jurados. Além disso, 
representou muito bem o mu-
nicípio de Iúna. Muito obriga-
do”, comentou o vereador Em-
manuel Garcia de Amorim. 

Homenagens à equipe de saúde e pastor 
Parlamentares aprovam moções de aplausos a personalidade que se destacam por serviços diversos aos munícipes

Na sessão do dia 8 de abril, 
os parlamentares também 
realizaram homenagens, por 
meio de Moção de Aplausos 
a personalidades que se des-
tacaram por serviços rele-
vantes à população.

Os parlamentares aprova-
ram Moções à equipe de 
profissionais da saúde que 
atendem pelo Consórcio 
Sim – Polo Sul (Samu) e 
também ao pastor Júlio Cé-
sar Feliciano Rodrigues, de 
autoria dos vereadores Em-
manuel Garcia de Amorim 
e Geovan Furtado, respec-
tivamente.

O chef iunense, 
agora com o tí-
tulo de melhor 
do Estado, é proprietário de 
uma lanchonete delivery e de 
uma fábrica de linguiça artesa-
nal (charkutaria).

“É uma merecida homenagem, 
por seu profissionalismo e por 
representar tão bem nossa ci-
dade”, disse o vereador Jona-
than Bonfante.

“Que venha muito mais sucesso 
ao Nagem. Ele é merecedor”, 
afirmou o vereador Adimilson 
de Souza.

“Vejo o amor com que ele faz 
seus produtos artesanais. Ele é 
merecedor’, comentou o vere-
ador Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.


