
 

 

Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 124, 1º andar, Centro, Iuna/ES – CNPJ: 31.724.289/0001-15 – Telefone: 28 3545 1458 

e-mail: administrativo@camaraiuna.es.gov.br –  www.camaraiuna.es.gov.br 

Câmara Municipal de Iuna 

Ata Número 08/2018, da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iúna, 
Estado do Espírito Santo, da Legislatura 2017/2020, do Ano Legislativo de 2018, 
Realizada no Dia 18 do Mês de Abril do Ano de 2018, em Sua Sede a Avenida 
Presidente Getúlio Vargas, n° 124, 1° Andar, Centro, Iúna/ES. As 19:00 horas o 
vereador Rogério Cézar, Presidente, determinou a mim vereador Emmanuel 
Garcia de Amorim, Secretário, a proceder a chamada dos vereadores, sendo que 
foi anotada a falta do vereador Everaldo Pereira Sales e os demais responderam 
presença. Com quórum legal o Presidente abriu a sessão em nome de Deus e 
convidou o vereador Darlan Silva Barglini a fazer a leitura bíblica, que foi feita em 
Jeremias 21:14 A ata da sessão ordinária do dia 09 de abril de 2018 foi lida e 
colocada em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 
Constou do expediente projeto de lei ordinária nº 18/2018 que denomina vias 
públicas no Bairro Guanabara, autoria Darlan Silva Barglini e Adriano Ornelas; 
projeto de lei ordinária nº 19/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
adicional especial no orçamento anual vigente e dá outras providências, aquisição 
unidade móvel de saúde; projeto de lei ordinária nº 20/2018 que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento anual vigente e dá 
outras providências, aquisição materiais permanentes setor de fisioterapia; projeto 
de lei ordinária nº 21/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
especial no orçamento anual vigente e dá outras providências, construção de 
unidade de saúde bairro Nossa Senhora da Penha; projeto de lei ordinária nº 
22/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no 
orçamento anual vigente e dá outras providências, parceria com entidade de 
assistência social; projeto de lei ordinária nº 23/2018 que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente e dá 
outras providências, aquisição micro ônibus transporte sanitário; projeto de lei 
ordinária nº 24/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
suplementar no orçamento anual vigente e dá outras providências, custear 
indenizações do programa de demissão voluntária; projeto de lei nº 25/2018 que 
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento 
anual vigente e dá outras providências, aquisição equipamentos e materiais 
permanentes para centro municipal de saúde; substitutivo ao projeto de lei nº 
17/2018 que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 
providências, repasse de recurso para a Santa Casa de Iúna; projeto de resolução 
nº 01/2018 que acrescenta artigo no Regimento Interno; ofício nº 14/2018 do 
Secretário Municipal de Fazenda; ofício nº 015/2018 também do Secretário 
Municipal de Fazenda; convite para exposição do artista de Iúna Argilano 
Rodrigues Pereira; ofício 01/2018 da Gestora do Cadastro do Bolsa Família; ofício 
nº 062/2018 do Secretário de Obras; convite do Sicoob; convite da ASSIUDES; 
duas indicações da vereadora Maria Miguelina de Lourdes Quintino; ofício nº 
10/2018 do Secretário Municipal de Agricultura; ofício do vereador Júlio Maria de 
Oliveira; requerimento do vereador Júlio Maria de Oliveira; ofícios 58 e 59/2018 do 
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Iúna. Na fase dos oradores, fez uso da 
palavra o vereador Darlan Silva Bargline, que após cumprimentar a todos, teceu 
comentário sobre projeto de resolução do Legislativo, relativo a projetos 
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chegarem na Câmara com antecedência de 24 horas da sessão para serem lidos. 
Solicitou do responsável troca de poste na Rua Maria Rosa de Jesus. Solicitou 
que a Comissão de Meio Ambiente veja junto com a Administração a questão das 
construções no Município. Teceu comentário sobre valores pagos em aluguel de 
carro para atender a Secretaria de Saúde. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez 
uso da palavra o vereador Júlio Maria de Oliveira, que após cumprimentar a 
todos, teceu comentário sobre oficio a ser encaminhado ao Secretário de 
Segurança Pública do Estado solicitando que no Município tenha prestador de 
serviço de vistoria de carro oriundo de outro estado, serviço esse que é realizado 
no Município de Ibatiba. Encaminhou oficio a Administração deixando a liderança 
do governo na Câmara e leu requerimentos que foram feitos e que até hoje não 
foram atendidos. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso da palavra a 
vereadora Maria Miguelina de Lourdes Quintino, que após cumprimentar a todos, 
teceu comentário sobre reclamações de usuários sobre falta de medicamentos na 
Santa Casa de Iúna. Teceu comentário sobre a falta de valorização dos 
professores. Fez comentário sobre maternidade que não funciona na Santa Casa 
de Iúna. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso da tribuna o vereador 
Emmanuel Garcia de Amorim, que após cumprimentar a todos, disse que 
encaminhará oficio feito pelo Vereador Júlio Maria de Oliveira ao Deputado Gilson 
Lopes para reforçar ainda mais o pedido de servidor para vistoriar carros no 
Município. Fez comentário referente ao maquinário do Município. Teceu 
comentário sobre atuação do Gabinete Móvel no Bairro Vila Nova, para melhor 
atender as demandas da população de Iúna. Agradeceu e encerrou. Em seguida 
fez uso da palavra o vereador José Marcos de Moraes, que após cumprimentar a 
todos, agradeceu ao Secretário de Agricultura por atendimento de pedido feito. 
Fez comentário sobre a falta de planejamento por parte da Administração em 
questão das licitações do Município. Solicitou que seja encaminhado ao 
Secretário de Agricultura requerimento solicitando o número de máquinas em 
funcionamento, e número de máquinas em oficinas e o custo de cada uma. 
Solicitou que seja encaminhado ao Secretário da Santa Casa de Iúna para que se 
explique o motivo da não realização de cesariana no Município. Teceu comentário 
sobre a falta de dialogo por parte da Administração em favor do Município. 
Solicitou que seja encaminhado oficio a Administração para saber como está 
sendo feito o transporte do subprefeito de Pequiá e dos funcionários da saúde de 
Pequiá. Agradeceu e encerrou. Na parte reservada a Ordem do Dia o Presidente 
colocou em votação o requerimento lido na sessão, sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. Colocou em discussão e votação o projeto de resolução nº 01/2018 
que “acrescenta artigo no Regimento Interno” sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade. Em seguida foram criadas duas Comissões Parlamentar de 
Inquérito para apurar as denúncias do SINDSPII – Sindicato dos Servidores 
Públicos de Iúna e Irupí/ES e da Senhora Leidiane Ribeiro Martins Dal Rio, 
através de projetos de resoluções de nº 02 e 03/2018, sendo a primeira composta 
pelos vereadores Darlan Silva Barglini (PMN), Everaldo Pereira Sales (PHS) e 
Paulo Henrique Leocádio da Silva (PMDB) e a segunda composta pelos 
vereadores Arilson Ferreira de Oliveira (PDT), Júlio Maria de Oliveira (SD) e José 
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Marcos de Moraes (PDT). Os projetos de resoluções nº 02 e 03/2018 foram 
colocados em discussão e votação, sendo que os mesmos foram aprovados por 
07 (sete) votos a favor e 02 (dois) votos contra. Encerrada a votação e como não 
havia mais nada a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos, despediu-
se dos ouvintes da rádio e dos internautas, avisou da próxima sessão ordinária do 
dia 27 de abril de 2018 e encerrou a sessão as 20:33 horas, do que para constar 
Eu, vereador Emmanuel Garcia de Amorim, Secretário, que a tudo presenciei, 
lavrei a presente ata a qual depois de lida, discutida e aprovada pelo plenário, 
será assinada pelos membros da Mesa Diretora. 
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