
Estádio municipal Atividades 
desportivas particulares terão 
cobrança de taxa aproximada 
de R$ 300 por hora.  Pág. 3

Moção de Aplausos Valorização do 
cidadão iunense que se destaca e 
promove, por onde passa, o nome 
e a cultura da cidade. Pág. 4

Adicional Motoristas socorristas 
da Secretaria Municipal de Saúde 
são contemplados no Projeto 
aprovado pelo Legislativo. Pág. 3

Sinalização na BR: parlamentares 
cobram por placa que identifica 
entrada para o município
No trevo da BR 262 não há indicação de acesso para chegar a Iúna ou Irupi. Parlamentares reforçam indicação de serviço urgente ao DNIT

Os vereadores, novamente, 
produziram ofício ao Departa-
mento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT) so-
licitando a instalação de placa 
indicativa no trevo da BR 262, 
para sinalizar aos motoristas a 
entrada para o município de 
Iúna. No local, há placas indi-
cando apenas o acesso para 
Muniz Freire e Castelo, em am-
bos os sentidos da rodovia.

A falta da devida sinalização 
resulta, há anos, em situações 
em que motoristas chegam, 

muitas vezes, até a divisa com 
Minas Gerais, em Pequiá, onde 
conseguem informações sobre 
o acesso a Iúna.

Atentos a esse transtorno, os 
vereadores, em conjunto, soli-
citaram que o oficio fosse en-
caminhado ao diretor do DNIT 
para as devidas providências.

“Já fizemos esse requerimento 
antes, mas não fomos atendi-
dos. Então, novamente, solicito 
que a Casa de Leis encaminhe 
requerimento ao DNIT para 

a instalação de uma placa de 
identificação no trevo da BR 
262 para a cidade de Iúna”, re-
forçou o vereador Paulo Henri-
que Leocádio da Silva.

O pedido foi reiterado pelo 
presidente da Câmara, Edson 
Márcio de Almeida. “Há pouco 
tempo meu sobrinho, que não 
conhecia a entrada pelo trevo, 
foi parar em Pequiá. Trata-se 
de uma sinalização muito im-
portante para que motoristas, 
principalmente turistas, aces-
sem a nossa cidade”, analisou o 

presidente.

SEMÁFORO
Outro serviço refere ao trânsi-
to foi pauta de requerimento 
ao Detran, por meio do vere-
ador Helton Amorim Cunha, 
que reforçou a urgência na 
manutenção dos semáforos 
da cidade. Também se trata de 
um pedido recorrente entre os 
parlamentares de Iúna. “É pre-
ciso revisar e consertar os se-
máforos da cidade. O trânsito 
está muito confuso”, reforçou 
o parlamentar.

“Trata-se de uma 
sinalização muito 
importante para 
que motoristas, 
principalmente turistas, 
acessem a nossa cidade”.

Edson Márcio de Almeida
PRESIDENTE

Cidadã
Câmara
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Calendário das sessões
7 de outubro (sexta-feira)

18 de outubro (terça-feira)
27 de outubro (quinta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Eleições: baixe ou 
atualize o e-Título 
com antecedência
Também é possível imprimir o título em casa. Saiba como fazer pela internet

Cada vez mais eleitoras e eleito-
res têm baixado o aplicativo e-
-Título nos aparelhos celulares, já 
que a ferramenta pode ser usada 
no dia da votação para diversas 
finalidades, como consultar o 
local de votação (zona e seção 
eleitoral) e justificar a ausência à 
eleição, entre outras. 

A utilização da via digital do 
título de eleitor como docu-
mento de identificação na data 
do pleito está prevista no ar-
tigo 111 da Resolução TSE nº 
23.669, que trata dos atos ge-

rais do processo eleitoral para o 
pleito de 2022. 

Mais de 27 milhões de pessoas 
já ativaram o e-Título. O app 
substitui o documento em pa-
pel e pode ser utilizado como 
identificação, desde que atu-
alizado e com foto. Por isso, é 
importante se organizar e não 
deixar tudo para a última hora, 
fazendo o download do docu-
mento no celular ou tablet. O 
aplicativo funciona nos siste-
mas Android e iOS e pode ser 
baixado na App Store e na Goo-

IMPRIMA O TÍTULO
Você também pode imprimir 
o título em casa para levá-
-lo no dia da votação, a fim 
de não depender do celu-
lar. Pelo aplicativo e-Título é 
possível baixá-lo no formato 
PDF para serem impressos. A 
impressão pode ser feita por 
meio do serviço on-line Au-
toatendimento do Eleitor na 
página do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).  

Na página do TSE (www.tse.
jus.br) basta acessar a aba 
– Eleitor e Eleições – e, em 
seguida, escolher a opção 

“Autoatendimento do Eleitor”. 
Nesta página está o botão 
“Imprimir Título Eleitoral”. Ao 
clicar, o sistema vai abrir um 
espaço para preenchimento 
do nome completo ou do nú-
mero do título, ou ainda, o CPF. 
Deve-se preencher também a 
data de nascimento, o nome 
da mãe e o nome do pai.

E atenção: se você já tiver bai-
xado o app, mas não tiver feito 
a emissão do título, só 
poderá fazer isso de-
pois dos dias de vo-
tação. Isso porque no 
dia 2 de outubro, quando 

gle Play. 

Todos os eleitores com as obri-
gações em dia ou que regulari-
zaram o documento dentro do 
prazo de 4 de maio deste ano 
podem imprimir o título e uti-
lizar normalmente no dia da 
eleição. A plataforma pode ser 
usada com segurança e fun-
cionalidade em smartphones e 
tablets.

O título impresso possui um QR 
Code que valida o documento 
como oficial.

ocorre o primeiro turno das 
eleições, a emissão do e-Títu-
lo estará suspensa, voltando a 
ser liberada a partir do 
dia 3. Para um even-
tual segundo turno, 
a regra é a mesma: 
só será possível ti-
rar a via digital do 
título até a vés-
pera, ou seja, 29 
de outubro.



Pagamento de adicional de 
desempenho a motoristas 
socorristas é aprovado na Câmara
O valor adicional (equivalente à função gratificada inserta no nível IX) somente será pago ao servidor em pleno exercício da atividade

A última sessão do mês de 
agosto foi marcada pela apro-
vação do projeto que autori-
za o Poder Executivo a pagar 
adicional de desempenho aos 
motoristas socorristas, servi-
dores da Secretaria Municipal 
de Saúde.

A matéria aprovada foi come-
morada pelos parlamentares e 
pelos motoristas, que compa-
receram à reunião legislativa 

do dia 29 de agosto. 

Farão jus ao benefício os ser-
vidores motoristas lotados na 
secretaria Municipal de Saúde 
com formação como socorris-
ta, e que estiverem no desem-
penho de função específica no 
deslocamento de pacientes 
em tratamento de saúde.

O valor é equivalente à função 
gratificada inserta no nível IX, 

da Lei Complementar 28/2022.

“Agora os motoristas ficarão 
assegurados, em Lei, e recebe-
rão o adicional. São profissio-
nais guerreiros, que trabalham 
de dia, de madrugada, faça 
chuva ou sol, mas que reali-
zam várias viagens longas no 
mesmo dia para não deixar de 
assistir o paciente necessitado 
de uma emergência”, analisou 
o vereador Emmanuel Garcia.

Utilização particular do estádio municipal será taxada
Para realização particular de atividades desportivas no Estádio Municipal Antônio Osório Pereira será cobrada taxa a partir de 77 VRTEs (aproximadamente R$ 308) por hora

A partir de agora, a utilização 
particular do Estádio Munici-
pal Antônio Osório Pereira para 
atividades desportivas particu-
lares será cobrada. De acordo 
com projeto de Lei aprovado 
na Câmara, se mantém o aces-
so gratuito a estabelecimentos 
de ensino da rede pública e 
privada, assim como as insti-
tuições de natureza filantrópica 
ou beneficente, que atendam 
o interesse público ou sejam 
apoiadas pelo poder público 
municipal.

O particular interessado em uti-
lizar o estádio municipal deverá 
apresentar

requerimento prévio ao Setor de 
Tributação da Prefeitura Munici-
pal de Iúna, instruído com cópia 
de documentação e pagamento 
de taxa no valor de 144 VRTEs 
(valor de referência do tesouro 
estadual), para treinos e jogos 
noturnos, por hora. Já para jogos 
e treinos diurnos, o preço públi-
co é de 77 VRTEs, por hora. O 
VRTE este ano está em R$ 4,03.

Ainda segundo o documen-
to, o particular poderá reali-
zar a cobrança de bilheteria, 
bem como explorar comer-
cialmente o espaço publici-
tário no entorno do campo

É de inteira responsabilida-
de do responsável pelo uso 
do estádio todo e qualquer 
dano ocorrido durante a 
realização das atividades e 
eventos, sem prejuízo das 
demais sanções penais, civis 
e administrativas cabíveis.

setembro de 2022



Moções de aplausos: iunenses 
recebem homenagens dos 
parlamentares
Como forma de valorizar o ci-
dadão iunense que se destaca 
em diversos setores e que tam-
bém divulga o nome e a cultu-
ra da cidade por onde passa, 
a Câmara Municipal, por meio 
dos vereadores, concede o 
título “Moção de Aplausos”. 
Nas últimas sessões de agosto 
e setembro, três personalida-
des foram homenageadas: o 
chef Nagem Antônio Abikahir, 
o senhor Manoel Eleotério Fi-
lho e o senhor Epaminondas 
Amaral Filho.

De autoria do vereador Em-
manuel Garcia, a moção con-
cedida ao chef Nagem Antô-
nio Abikahir exalta a conquista 
do título de embaixador da 
gastronomia brasileira. Ele 
conquistou o Prêmio Nacio-
nal Dólmã. O prêmio nacio-
nal é instituído e promovido 
anualmente pelo Comitê da 
Gastronomia Brasileira, e é 
um reconhecimento a profis-
sionais do setor gastronômico 
brasileiro que fomenta, presti-
gia e reconhece a importância 

destes profissionais na cultura 
regional dos estados os quais 

representa. Em abril deste ano 
ele também havia conquista-
do o primeiro lugar no Festival 
Enchefs Espírito Santo. 

O servidor aposentado Ma-
noel Eleotério Filho também 
recebeu a honraria, de auto-
ria do vereador Valci de Paula 
Montoni, pelos relevantes ser-
viços prestados como servidor 
municipal.

REGISTRO HISTÓRICO
Já o senhor Epaminondas Ama-

ral Filho usou a Tribuna Popular 
e explanou sobre a passagem 
dos cem anos do prédio da 
antiga Câmara e entregou aos 
parlamentares um quadro com 
a fotografia do imóvel. 

Durante seu discurso, Epami-
nondas Amaral Filho resgatou 
cenários poéticos da cidade e 
do prédio centenário. Pelo ato 
valoroso, a Câmara o conce-
deu Moção de Agradecimento, 
aprovada por unanimidade pe-
los parlamentares.

Iniciativa tem o objetivo de valorizar os cidadãos de Iúna 
que se destacam em diversos setores e que também 
divulgam o nome e a cultura da cidade por ondem passam


