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Ata Número 21/2018, da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, da Legislatura 2017/2020, do Ano 
Legislativo de 2018, Realizada no Dia 28 do Mês de Agosto 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 Isaias 58:11. A ata da sessão ordinária do dia 17 de 
agosto de 2018 foi lida e colocada em discussão e votação, sendo a mesma 
aprovada por unanimidade. Constou do expediente projeto de lei ordinária nº 
74/2018 que regulamenta aa autoriza a cessão de estagiários municipais e dá 
outras providências; projeto de lei ordinária nº 75/2018 que altera a lei nº 2.633 de 
2017; projeto de lei ordinária nº 76/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente e dá outras 
providências, pagamento de progressões horizontais; projeto de lei ordinária nº 
77/2018 que  autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no 
orçamento anual vigente e dá outras providências, realização da festa do 
Município; projeto de lei nº 78/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
adicional suplementar no orçamento anual vigente e dá outras providências, 
rubrica de devolução de saldo de convênios; projeto de lei nº 79/2018 que 
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento 
anual vigente e dá outras providências, rubrica de serviços de terceiros do Fundo 
Municipal de Assistência Social; projeto de lei nº 80/2018 que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente e dá 
outras providências, rubrica da Secretaria de Tecnologia da Informação;  ofícios  
nº 128, 130 e 131/2018 da Secretária de Saúde Vanessa Leocádio Adami; ofícios 
nº 146 e 148/2018 do Chefe de Gabinete Fagner Martins Salvador; convite do 
Comandante Geral da Polícia Militar Coronel Alexandre Ofranti Ramalho; 
requerimento de autoria do vereador Rogério Cézar; indicação ao Prefeito de 
autoria do vereador Rogério Cézar; quatro requerimentos de autoria do vereador 
Emmanuel Garcia de Amorim. Na fase dos oradores fez uso da palavra a 
vereadora Maria Miguelina de Lourdes Quintino, que após cumprimentar a todos, 
mostrou foto de merenda oferecida pela Prefeitura no PETI. Teceu comentário 
sobre embargos de lotes. Disse que sempre estará ao lado da população. 
Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso da palavra o vereador José Marcos de 
Moraes, que após cumprimentar a todos, fez comentário de situação precária de 
viagem de atletas do Município em ônibus da Prefeitura e que o mesmo estava 
com a documentação atrasada. Teceu comentário sobre a situação da iluminação 
pública no Município. Teceu comentário sobre perda de filantropia da Santa Casa 
de Iúna. Fez comentário da situação em que se encontra o Município e ainda sim 
a Administração solicita recurso para realização de festa. Fez comentário sobre a 
falta de ajuda por parte da Administração para os atletas do Município. Agradeceu 
e encerrou. Em seguida fez uso da palavra o vereador Paulo Henrique Leocádio 
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da Silva, que após cumprimentar a todos, fez comentário sobre a merenda 
precária para os alunos do PETI, mas a Administração solicita recurso para 
realizar festa. Fez comentário sobre a iluminação pública. Fez comentário de 
humilhações que funcionários efetivos vêm sofrendo por parte dos 
comissionados. Fez comentário sobre a situação do sinal de televisão no 
Município. Teceu comentário sobre indicação feita referente a operação tapa 
buracos. Fez comentário sobre carro da Defesa Civil do Município que sempre 
está em Ibatiba. Agradeceu a Equipe do PLC pelo carinho e dedicação durante o 
curso. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso da tribuna o vereador Arilson 
Ferreira de Oliveira, que após cumprimentar a todos, fez comentário sobre a falta 
de limpeza na Rua José Pedro Gonçalves e Herman Antônio da Silveira. Teceu 
comentário sobre a demora no Setor de Licitação do Município. Solicitou estudo 
por parte da Administração para instalação de quebra-molas na Rua Sebastião do 
Carmo Amorim. Fez comentário sobre embargo de lotes. Mostrou foto de 
voluntárias que estão realizando o serviço de limpeza em Santa Clara da Boa 
Sorte pois a Prefeitura não realiza o mesmo. Agradeceu e encerrou. Em seguida 
fez uso da palavra o vereador Emmanuel Garcia de Amorim, que após 
cumprimentar a todos, fez comentário sobre moções feitas. Fez comentário sobre 
troca de comando da Policia Militar. Parabenizou e agradeceu ao Secretário de 
Obras por atender indicação para instalação de faixa de pedestre na Rua Galaor 
Rios. Esclareceu a respeito da filantropia da Santa Casa de Iúna. Fez comentário 
sobre licitação referente a iluminação pública. Disse que seu mandato é 
participativo com a comunidade e que nessa gestão não há corrupção e sim 
transparência e ética. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso da tribuna o 
vereador Darlan Silva Bargline, que após cumprimentar a todos, teceu comentário 
da situação precária da merenda escolar nas Escolas Municipais. Fez comentário 
da indignação por parte dos vigias por terem o corte de periculosidade. Teceu 
comentário sobre projetos de suplementação enviados a essa Casa de Leis 
devido ao excesso de arrecadação, porém nada está sendo feito a favor do 
Município. Teceu comentário sobre a falta de iluminação no Birro Quilombo. Fez 
comentário sobre demora de conserto de ambulância e requereu verbalmente ao 
Secretário de Transporte e de Saúde o motivo da demora na manutenção das 
ambulâncias. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso da palavra o vereador 
Júlio Maria de Oliveira, que após cumprimentar a todos, agradeceu a construção 
de quebra-molas em frente a Escola Padre Afonso Bras. Agradeceu trabalho da 
Equipe do PLC. Fez comentário sobre falta de respeito e ética por parte de 
cerimonialista na Ordem de Serviço da Construção da Quadra de Esporte de 
Santa Clara, onde foi representando o Presidente da Câmara e não foi chamado 
para compor a mesa das autoridades. Teceu comentário sobre documento 
enviado pela Secretária de Saúde sobre o motivo de não enviar ambulância para 
atender Pequiá. Disse que representa a população e que ser honesto vem de 
berço. Fez comentário sobre entrega de IPTU de forma errada em Pequiá. 
Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso da palavra o vereador Rogério César, 
que após cumprimentar a todos, leu convite da Academia Iunense de Letras para 
Solenidade de Pose da nova diretoria no dia 31 de agosto do corrente ano. 
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Parabenizou atletas da Academia Spartacus pela conquista em campeonato e 
convidou quem tiver interesse em participar do Programa Jovens de Atitude. 
Agradeceu e encerrou. Na parte reservada a Ordem do Dia o Presidente a 
bancada da oposição se retirou do plenário. Em seguida o Presidente encerrou a 
sessão por falta de quórum, antes porém, agradeceu a presença de todos, 
despediu-se dos ouvintes da rádio e dos internautas, avisou da próxima sessão 
ordinária do dia 10 de setembro de 2018 e encerrou a sessão as 21:16 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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