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Ata Número 26/2018, da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal 
de Iúna, Estado do Espírito Santo, da Legislatura 2017/2020, do Ano Legislativo 
de 2018, Realizada no Dia 08 do Mês de Outubro 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 anotada a falta do vereador José Marcos de Moraes e os demais 
responderam presença. Com quórum legal o Presidente abriu a sessão em nome 
de Deus e convidou o vereador Everaldo Pereira Sales a fazer a leitura bíblica, 
que foi feita em Mateus 18:01. A ata da sessão ordinária do dia 28 de setembro 
de 2018 foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Constou do expediente 
quatro ofícios n° 174, 175, 177 e 179/2018 do Secretário de Gabinete da 
Prefeitura de Iúna; convite do gestor provisório da Santa Casa de Iúna; convite 
dos amigos do verde Fábio Ferreira de Paula e Willian Guimarães Eler para 
mutirão de limpeza do Rio Pardo, no dia 27 de outubro corrente a partir das sete 
horas; requerimento de autoria do vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva; 
requerimento de autoria do vereador Darlan Silva Barglini; requerimento de 
autoria dos vereadores Paulo Henrique Leocádio da Silva, Adriano Ornelas, José 
Marcos de Moraes, Júlio Maria de Oliveira, Arilson Ferreira de Oliveira, Maria 
Miguelina de Lourdes Quintino, João Elias Colombo Horsth e Darlan Silva 
Barglini; projeto de lei ordinária nº 100/2018 que autoriza o Poder Executivo a 
abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente e dá outras 
providências, mobiliário para Procuradoria Municipal;  projeto de lei ordinária nº 
101/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no 
orçamento anual vigente e dá outras providências, mobília para a Secretaria de 
Gestão; projeto de lei ordinária nº 102/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente e dá outras 
providências, equipamentos eletrônicos para Secretaria de Fazenda; projeto de lei 
ordinária nº 103/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
suplementar no orçamento anual vigente e dá outras providências, materiais para 
Secretaria de Obras e Infraestrutura; projeto de lei ordinária nº 104/2018 que 
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento 
anual vigente e dá outras providências, evento clamor por Iúna; projeto de lei 
ordinária nº 105/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
especial no orçamento anual vigente e dá outras providências, reforma Ginásio de 
Esportes; projeto de lei ordinária nº 106/2018 que autoriza o Poder Executivo a 
abrir crédito adicional especial no orçamento anual vigente e dá outras 
providências, implementos para agroindustrialização e veículo utilitário; projeto de 
lei ordinária nº 107/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
especial no orçamento anual vigente e dá outras providências, aquisição de 
caminhão basculante; projeto de lei ordinária nº 108/2018 que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento anual vigente e dá 
outras providências, construção casa do agricultor; projeto de lei ordinária nº 
109/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no 
orçamento anual vigente e dá outras providências, drenagens e pavimentação de 
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ruas; projeto de lei ordinária nº 110/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito adicional especial no orçamento anual vigente e dá outras providências, 
construção de Quadra de Esportes; projeto de lei ordinária nº 111/2018 que 
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento 
anual vigente e dá outras providências, pneus para a Secretaria de Interior e 
Transporte; projeto de lei ordinária nº 112/2018 que autoriza o Poder Executivo a 
abrir crédito adicional especial no orçamento anual vigente e dá outras 
providências, aquisição de veículo utilitário; projeto de lei ordinária nº 113/2018 
que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento 
anual vigente e dá outras providências, aquisição de veículo de 07 lugares; 
projeto de lei ordinária nº 114/2018 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
adicional especial no orçamento anual vigente e dá outras providências, aquisição 
de veículo utilitário; projeto de lei ordinária nº 115/2018 que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente e dá 
outras providências, pagamento do vale feira. Na fase dos oradores falou o 
vereador Emmanuel Garcia de Amorim, que após cumprimentar a todos, 
agradeceu a Deus, a seus familiares e a todos que lhe confiaram um voto para 
Deputado Estadual. Fez comentário sobre a eleição.  Agradeceu e encerrou. Em 
seguida fez uso da palavra o vereador Júlio Maria de Oliveira, que após 
cumprimentar a todos, fez comentário sobre a eleição. Teceu comentário sobre 
emendas parlamentares recebidas para o Município. Mostrou fotos da situação 
crítica de Rua no Distrito de São João do Príncipe e solicitou ao Secretário de 
Obras o motivo de empresa que presta o serviço não ter concluído o mesmo. 
Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso da tribuna o vereador Darlan Silva 
Bargline, que após cumprimentar a todos, comentou o requerimento de voto de 
pesar. Teceu comentário sobre a eleição. Parabenizou todos os candidatos do 
Município. Fez comentário sobre a iluminação pública no Município e agradeceu a 
melhoria no serviço. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso da palavra o 
vereador Everaldo Pereira Sales, que após cumprimentar a todos, parabenizou os 
candidatos do Município. Mostrou foto e agradeceu ao Secretário de Obras pelo 
calçamento no pátio da Escola de Terra Corrida e comentou sobre reforma da 
Unidade de Saúde da mesma localidade. Teceu comentário sobre extensão de 
rede elétrica juntamente com a EDP em vários locais do Município. Teceu 
comentário sobre situação da obra do calçamento do Parque Industrial e 
construção da Quadra de Esportes de Santa Clara. Fez comentário sobre obras a 
serem realizadas no município que foram publicadas no Diário Oficial. Comentou 
sobre presença de farmacêutico em atendimento médico nos Distritos para 
liberação de medicamentos. Fez comentário sobre emendas parlamentares que 
foram conquistadas para o Município. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez uso 
da palavra a vereadora Maria Miguelina de Lourdes Quintino, que após 
cumprimentar a todos, agradeceu aos votos recebidos e disse que sempre 
continuara lutando em favor da população. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez 
uso da tribuna o vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva, que após 
cumprimentar a todos, parabenizou os candidatos do Município. Fez comentário 
sobre período da eleição. Teceu comentário sobre possível fechamento de turmas 

mailto:administrativo@camaraiuna.es.gov.br


 

 

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 

na Escola de Laranja da Terra e solicita explicações do Secretário de Educação. 
Fez comentário sobre iluminação pública. Agradeceu e encerrou. Em seguida fez 
uso da palavra o vereador Arilson Ferreira de Oliveira, que após cumprimentar a 
todos, parabenizou todos os candidatos do Município. Fez comentário sobre 
processo o eleitoral. Mostrou tristeza por falta de apoio do Prefeito com os 
vereadores que se candidataram a deputado pelo Município, uma vez que os 
mesmos apoiaram a candidatura do Prefeito. Agradeceu e encerrou. A sessão foi 
prorrogada por tempo indeterminado. Em seguida fez uso da tribuna o vereador 
Rogério Cézar, que após cumprimentar a todos, parabenizou os candidatos do 
Município. Fez comentário sobre emendas parlamentares conquistadas para o 
Município, não podendo deixar de apoiar a quem ajuda o Município. Agradeceu a 
todos que confiaram e votaram nos candidatos que apoiou. Agradeceu e 
encerrou. Na parte reservada a Ordem do Dia o Presidente colocou em votação 
os requerimentos lidos na sessão, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. 
Em consequência fica registrado Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da 
Senhora Célia Sartori Nascimento, ocorrido em Iúna no dia 07 de outubro de 
2018. Os demais requerimentos serão remetidos ao destino. 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 18 de outubro de 2018 e encerrou a sessão as 21:17 
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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