
O aumento da criminalidade 
em Iúna e região, principal-
mente com altos registros de 
tráfico de drogas e furtos e 
roubos nas residências e no 
comércio, tem movimentado a 
sociedade civil e o poder públi-
co em discussões organizadas 
na busca de alternativas para 
diminuir e até mesmo solucio-
nar esses problemas. 

Durante Sessão Ordinária da Câ-
mara Municipal, realizada no dia 
18 de fevereiro, o empresário e 
jornalista Pedro Miranda, no uso 
da Tribuna Livre, iniciou a discus-
são sobre proposta de um grupo 
formado por religiosos, empre-
sários e formadores de opinião, 
para construção de uma casa de 
recuperação de dependentes 
químicos no município. 

“Identificamos um imóvel 
abandonado, onde seria ins-
talada a escola técnica, em 
Uberaba, para construir um 
“lar” para recuperação de de-
pendentes. Essas pessoas, em 
determinado estágio, não têm 
nada a perder, estão sem fa-
mília e não têm esperanças. 
A oportunidade de recuperar 
essas pessoas pode vir da so-
ciedade. Pra isso ela precisa de 
um lugar adequado, de médi-
co, psicólogo, assistente social 
e todo o tipo de apoio”, sugere 
Pedro Miranda.

 “Queremos nos unir a essa ini-
ciativa. Elaboramos um projeto 
semelhante, que foi analisado 
por diversos profissionais e no-
meado Centro de Atendimento 
a Dependentes Químicos Vida 
Caparaó. Já apresentamos ao 
poder estadual e tivemos um 
retorno positivo para avançar 
na análise, mas também preci-
samos de apoio federal e mu-
nicipal. Vamos voltar a analisar 
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Segurança pública e enfrentamento 
às drogas são discutidos na Câmara  
Criação de casa de recuperação para dependentes químicos na região é uma das ações propostas por vereadores e sociedade civil

Democracia Diretores de escolas  
escolhidos por voto popular. Pág. 2

Unânime Vereadores retiram artigo referente 
à extinção de cargos da Prefeitura. Pág. 3

Trabalhos Confira as indicações de serviços 
encaminhadas ao Poder Executivo. Pág. 4 e 5

esse projeto com todos os que 
tiverem interesse no assunto”,  
explica o vereador Weverton da 
Silva Feitosa, Zizinho (PDT).

A presidente do Conselho Tute-
lar de Iúna, Edna Maria de Melo, 
no uso da Tribuna Livre, no dia 
28 de janeiro, enfatizou sobre o 
avanço do consumo de drogas 
por adolescentes e crianças e 
alertou que é necessário implan-
tar políticas públicas eficientes. 

“Precisamos reconhecer que es-
tamos falhando nas nossas atua-
ções frente às políticas públicas. 
Se não elaborarmos um plano de 
enfrentamento, em menos de 10 
anos estaremos ajoelhados para 
as drogas”, alertou.

Unânimes, os demais vereado-
res se colocaram à disposição 
para planejarem e implantarem 
esse e outros projetos junto com 
a sociedade civil. 

Confira mais na página 2.
Sociedade civil e poder público discutem propostas para 
enfrentar os problemas das drogas e violência na região 

Pedro Miranda, empresário e jornalista

Vereador Zizinho (Weverton S. Feitosa)

Interessados em partici-
par das discussões podem 
acompanhar as sessões da 
Câmara ou entrar em con-
tato com os vereadores. 

Participe



Calendário das sessões
08 de março (sexta-feira)
18 de março (segunda-feira)
28 de março (quinta-feira)

Mesa Diretora
PrESIDEnTE Paulo Henrique Leocádio da Silva (PMDB) • ViCE-PrEsidEntE Joceni Rocha Martins (PMDB) • 
SECrETárIO Rogério Cezar (PRB)

VereaDores
Adriano Salviete da Silva (adriano@camaraiuna.es.gov.br) • Expedito Vieira de Andrade Filho (expedito@camaraiuna.
es.gov.br) • João Batista Ribeiro (joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br) • João Elias Colombo Horsth (joao.elias@
camaraiuna.es.gov.br) • Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni) (joceni@camaraiuna.es.gov.br) • Jonathan Bonfante 
Moreira (jonathan@camaraiuna.es.gov.br) • Jonildo de Castro Muzi (jonildo@camaraiuna.es.gov.br) • José Marcos de 
Moraes (marquinho@camaraiuna.es.gov.br) • Paulo Henrique Leocádio da Silva (paulinho@camaraiuna.es.gov.br) • 
Rogério Cezar (rogerinho@camaraiuna.es.gov.br) • Weverton da Silva Feitosa (Zizinho) (zizinho@camaraiuna.es.gov.br)
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A partir de agora, a escolha dos 
diretores de escolas municipais 
de Iúna será feita de forma de-
mocrática, por meio de eleição 
direta, com participação dos 
alunos, pais, professores e ser-
vidores da instituição de ensino, 
de acordo com artigo incluído ao 
capítulo VI da Educação, na Lei 
Orgânica Municipal, criado e vo-
tado por unanimidade pelos ve-
readores, no dia 7 de fevereiro. 

O projeto foi votado em dois 
turnos, promulgado pelo Presi-
dente da Câmara e será regula-
mentado pelo Poder Executivo 
sobre como serão as eleições 
diretas para diretores de esco-
las municipais. 

Para o verea-
dor e profes-
sor Expedito 
Vieira Filho 
(PDT) esse foi 
um importan-
te passo para 
melhorar a 
gestão das es-
colas, já que 
até então o 
cargo de dire-
tor era indica-
do pelo prefeito em exercício.

“Muitas vezes, o diretor escolhi-
do pela prefeitura ficava vincula-
do aos interesses políticos. Com 
a eleição direta, escolhidos pelo 
voto popular, os diretores pas-

“Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a 
posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva 

e quem lucra com esse trabalho.” Paulo Freire (1921-1997), Patrono da Educação Brasileira

Diretores de escolas 
municipais escolhidos 
democraticamente
Câmara aprova emenda à Lei Orgânica Municipal que define eleição direta para cargos de dirigentes escolares

sam a ter mais autonomia para 
gerirem as escolas, de atender 
aos interesses dos professores 
e alunos, sem medo de perder o 
emprego. A escola precisa de um 
diretor que a defenda, sempre”, 
explica o professor.

 “Sabemos que muitos jovens 
estudantes já estão envolvidos 
com drogas e com o tráfico. E 
o enfrentamento precisa co-
meçar pela raíz. Os pais pre-
cisam estar acompanhando o 
movimento dos filhos de per-
to. Além disso, precisamos de 
políticas públicas eficientes e 
mais policiamento”. Expedito 
Vieira Filho (PDT). 

“Tem criança usando e por-
tando droga nas escolas. Na 
administração passada eram 
gastos R$ 40 mil por mês pela 
prefeitura para tratamento de 
dependentes químicos. E hoje 
está difícil controlar a situação. 
Pra isso, vamos unir forças, en-
tre município e sociedade para 
construirmos uma casa de re-
cuperação ou alugar um local 
para iniciarmos o projeto”. Ro-
gério Cesar (PRB)

“Problema com drogas todos 
nós sabemos que Iúna tem, 
mas ninguém denuncia. Te-
mos que fazer nosso papel de 
cidadão e participar, ajudar e 

O que dizem os 
vereadores

Para o vereador, diretores terão mais autonomia nas escolas

Saiba Mais

denunciar”. Jonildo de Castro 
Muzi (PR)

 “Parabenizo a iniciativa dos 
vereadores e da igreja pela 
iniciativa. Sabemos que a si-
tuação está difícil, inclusive 
nos distritos pequenos do mu-
nicípio”. João Elias Colombo 
Horsth (DEM). 

 “Como solução eu vejo a 
discussão junto aos poderes 
constituídos sobre o assunto. 
Além disso, as igrejas, seja 
através de padres ou pasto-
res, podem fazer um projeto 
social para a juventude”. João 
Batista Ribeiro (PDT)

“Sobre segurança pública, 
existe uma verba federal des-
tinada para cobrir projetos 
de instalação de câmeras de 
monitoramento nas ruas. O 
município não precisa arcar 
com isso. É necessário que a 
Prefeitura elabore um projeto 
e forneça as notas fiscais para 
a verba ser liberada”. Cabo 
Joceni (PMDB)
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A sessão ordinária da Câmara 
Municipal do dia 28 de janeiro 
foi marcada pela presença de 
aproximadamente 110 pessoas, 
em sua maioria servidores da 
Prefeitura de Iúna, que aguarda-
vam pela votação do Projeto de 
Lei que traz alterações nas Leis 
Municipais nº 2.130 e 2.137/ 
2008. Os presentes manifesta-
ram otimismo ao ouvir do pre-
sidente da Casa, Paulo Henrique 
Leocádio da Silva (PMDB), que 
por unanimidade, os vereadores 
votaram pela retirada do artigo 
referente à extinção dos cargos 
de servente, servente escolar, 
gari, vigia e motorista.  

Sobre as demais alterações no 
Projeto, os 11 vereadores vota-
ram a favor da manutenção dos 
artigos - a inserção de abono para 
servidor que recebe salário míni-
mo, pagamento de horas extras, 
gratificação natalina, readapta-
ção de funcionários por motivo 

EMErgênCia
Santa Casa de Iúna
(28) 3545-1170
Posto de saúde
(28) 3545-1162 e 1755
Polícia Militar
(28) 3545-1022
Delegacia de polícia
147
Disque Denúncia
181

SErviçOS 
Cesan
(28) 3545-1236
Escelsa
0800 721 0707
Oi (Telemar)
103 31

ÓrgãOS PúbliCOS
Prefeitura Municipal de Iúna 
(28) 3545-1322

 Gabinete do Prefeito
(28) 3545-1339 
 Cras
(28) 3545-1292
Conselho Tutelar
(28) 3545-1191
Cartório Eleitoral
(28) 3545-1228
Ministério Público
(28) 3545-1299
Fórum de Iúna
(28) 3545-1070
iDaF
(28) 3545-1988
Incaper
(28) 3545-1247
Ciretran
(28) 3545-1015
Biblioteca Municipal
(28) 3545-3155
Câmara Municipal
(28) 3545-1458
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Telefones úteis

resumos de Contratos

Para reduzir folha salarial da prefeitura e aumentar receita do município, vereadores citam alternativas viáveis

vereadores vetam 
artigo sobre extinção 
de cargos públicos

de doença, entre outros .

O projeto teve parecer favorável 
de todas as Comissões Permanen-
tes da Câmara que acompanha-
ram o parecer da Procuradoria.

O vereador Jonildo de Castro Muzi 
(Pr) explicou que a decisão da 
Câmara foi resultado de muitas 
reuniões. “Chegamos à conclusão 
que, sem um estudo aprofunda-
do e sem buscar exemplo de al-
gum município que já fez ou está 
trabalhando na mesma questão, 
seria difícil aprovarmos o projeto. 
Entendo que, neste momento, o 
artigo é muito ruim”.

O vereador rogério Cezar (PrB) 
também concorda que a extin-
ção de cargos não é a forma mais 
viável. “Talvez tenham cortes de 
pessoal., Mas nós vamos passar 
para os servidores e sindicato 
o que deverá acontecer. Minha 
sugestão ainda é o corte de sa-

lários dos cargos mais elevados. 
Se isso será feito, não sei, mas 
vamos acompanhar”.

arrECaDaçãO
DE iMPOSTOS
Para o vereador Jonathan Bon-
fante (PTB), a situação da folha 
de pagamentos da Prefeitura de 
Iúna requer muitos estudos para 
reduzir o índice de quase 57% 
de todo o caixa da administração 
municipal gasto com pagamentos 
de salários de servidores e cargos 
comissionados. “nós temos que 
tomar medidas para que esse ín-
dice diminua. O problema é do 
município e também de cada um 
de nós. Podemos ajudar, pedindo 
nota fiscal das nossas compras 
para melhorarmos a arrecadação 
tributária no município”. 

Jonildo de Castro Muzi (Pr) 
também sugere a participação 
da sociedade para aumentar a 
arrecadação de impostos. “Fiz 
um estudo sobre as finanças de 
Iúna e descobri que o municí-
pio arrecada apenas 0.508% do 
iPM (Índice de Participação do 
Município), número menor que 
Brejetuba, que arrecada 0.427%, 
com muito menos habitantes e 
movimento comercial. Isso mos-
tra que nós somos sonegadores 
em potencial, não pedimos nota 
fiscal de produtos e serviços. E 
quanto menos impostos a cida-
de recolhe, menos dinheiro terá 
para investir na saúde, educa-
ção, entre outros. Cada ponto 
que colocarmos no IPM equivale 
a r$ 18 mil a mais nas finanças”.

Mais de 100 pessoas, em sua maioria servidores da 
Prefeitura de Iúna, aguardaram pela votação do Projeto de Lei 

resuMo Do aDitiVo Contratual nº 02/2013
Contratante: Câmara Municipal de Iúna. Contratada: rádio Cultural 
Venda nova FM Ltda. Objetivo: transmissão das sessões do legis-
lativo municipal em emissora de radiodifusão com cobertura em 
todo município de Iúna e regiões vizinhas e 120 comerciais mensais 
de 30 segundos. Vigência: 07/02/2013 a 07/02/2014.

Iúna/ES, 04 de fevereiro de 2013.
Paulo Henrique Leocádio da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Iúna

resuMo Do aDitiVo Contratual nº 02/2013
Contratante: Câmara Municipal de Iúna. Contratada: VIVO S/A. Ob-
jetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de telefonia móvel, na modalidade pós pago, com forne-
cimento de aparelhos no regime de comodato. Cláusula 1ª - Vigên-
cia: 21/01/2013 a 20/01/2014. Cláusula 2ª – A contratada dispo-
nibilizará à Contratante o número de 13 (treze) linhas de telefonia 
móvel e 13 (treze) aparelhos celulares e acessórios em regime de 
comodato.

Iúna/ES, 10 de janeiro de 2013.
Paulo Henrique Leocádio da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Iúna
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Para atender às demandas da população, vereadores encaminharam indicações de serviços, 
requerimentos e projetos de lei aos diversos órgãos da administração municipal e estadual 
durante as últimas sessões. Confira:

Plenário em ação

Por Adriano Salviete da Silva
PMDB  - adriano@camaraiuna.es.gov.br

4	Substituição das lâmpadas queimadas das ruas do distrito 
de Santíssima Trindade, que se encontram escuras e vem 
gerando insegurança por parte dos moradores.

Por Expedito Vieira de Andrade Filho
PDT - expedito@camaraiuna.es.gov.br

4	Patrolamento e ensaibramento dos trechos mais críticos das 
estradas vicinais que interligam a localidade de Alto Trindade. 
As mesmas se encontram em precário estado de conservação, di-
ficultando o transporte escolar e o uso diário pelos moradores e 
produtores rurais.

Por João Batista Ribeiro 
PDT - joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br

4Instalação de rede de pro-
teção e reparos no alam-
brado do Campo Bom de 
Bola, localizado no Bairro 
nossa Senhora da Penha, 
para evitar que a bola seja 
arremessada nas residên-
cias próximas.

4	Transformação do Posto 
do Ministério do Traba-
lho em Agência do Minis-
tério do Trabalho, uma 
vez que a funcionária do 
órgão está em processo 
de aposentadoria e que 

o local atende os demais 
municípios da região. O en-
cerramento deste serviço 
acarretará no deslocamento 
dos usuários até a Agência 
de Cachoeiro do Itapemirim, 
distante a 142 km de Iúna.

4	retomada das obras de 
calçamento das ruas Darci 
Batista Gonçalves, Walber 
Cecílio e adjacências, no 
Bairro Nossa Senhora da 
Penha. Os moradores estão 
com dificuldades de transi-
tar nesses locais.

4	Instalação de uma loja de 
Agroturismo no quiosque 
localizado ao lado da Escola 
Municipal Nagem Abikahir. 
O espaço se encontra pró-
ximo ao local de realização 
da feira do produtor rural e 
vai proporcionar mais uma 
opção as pessoas que pro-
curam produtos produzidos 

na nossa região. O local 
seria disponibilizado em 
forma de comodato ao 
Grupo Gestor de Turismo 
rural – Geturi.

4	Construção da rede de 
saneamento básico na 
Rua Projetada, em Santa 
Clara do Urbano, pois lá 
se localizam residências 
que necessitam da rede 
coletora.

4	Reforma da Capela Mor-
tuária da cidade, com 
reparos nos ventiladores 
que estão queimados, 
substituição de lâmpadas, 
reforma nos banheiros que 
se encontram em péssimo 
estado de conservação.

4	Nomeação de Médico Pe-
rito para a Agência do INSS 
de Iúna. Mesmo em funcio-
namento, os serviços mais 

São João do Príncipe, Rio 
Claro, Pequiá, Santa Clara 
do Caparaó e Laranja da 
Terra. Os distritos ficam a 60 
km da Sede do Município, e 
somam aproximadamente 
6 mil habitantes, que atu-
almente usam o código 33 
(MG), o que gera um cus-
to extra para o usuário em 
cada ligação e o Estado dei-
xa de arrecadar os impostos 
relativos a este serviço. En-
caminhado para o deputado 
Josias da Vitória. Junto com 
Weverton da Silva Feitosa, 
Zizinho (PDT).

João Elias Colombo Horsth
DEM - joao.elias@camaraiuna.es.gov.br

4	Contratação de médicos e 
aquisição de medicamentos 
para os postos de saúde de 
São João do Príncipe, Rio 
Claro e Laranja da Terra, 
sendo que este último se en-
contra fechado, reduzindo as 
opções de atendimento da 
população.

4	Substituição de lâmpadas 
queimadas das ruas do Dis-
trito de São João do Prínci-

pe, que se encontra às escuras, 
gerando insegurança por parte 
dos moradores.

4	Patrolamento das estradas vi-
cinais que interligam as locali-
dades de Pequiá, Príncipe, Rio 
Claro, Laranja da Terra e Santa 
Clara do Caparaó, haja vista que 
as recentes chuvas danificaram 
as vias, dificultando a circulação 
dos produtores rurais e o trans-
portes dos alunos.

4Substituição das lâmpadas 
queimadas no sistema de 
iluminação pública da loca-
lidade de Laranja da Terra, e 
ligação do sistema de abas-
tecimento de água potável.

4	Vistoria das margens do Rio 
José Pedro, no distrito de 
Pequiá, que chega às mar-
gens das residências, colo-
cando os moradores em ris-
co no período de chuvas.

relevantes da agência conti-
nuam sendo feitos nas cida-
des vizinhas, gerando gastos 
de deslocamento às pessoas 
carentes. Encaminhado ao 
Gerente regional do InSS.

4Realização de Audiência 
Pública na Câmara Muni-
cipal para discutir sobre a 
queima da palha nos se-
cadores de café existentes 
em Iúna, em data a ser de-
terminada.

4	Implantação de telefonia 
móvel nas localidades de 



4Instalação de dois quebra-
molas na Rua José Pedro 
Gonçalves, pois se obser-
vam veículos trafegando 
em alta velocidade no lo-
cal, gerando insegurança 
nos pedestres.

4	retomada das obras da 
Praça do Pito, uma vez que 
a empreiteira contratada 
paralisou o serviço, reti-
rou os funcionários e não 
concluiu a obra; e instala-
ção de tapumes na praça, 
que está virando ponto de 
encontros amorosos e de 
usuários de drogas.

4	Construção de um canil mu-
nicipal para o recolhimento 
de animais soltos pela ci-
dade, causando problemas 
para as pessoas e o risco de 
transmissão de doenças.

4	Instalação de placas de 
sinalização de quebra-
molas na rodovia que liga 

Iúna a Guaçuí. Os mesmos 
foram colocados sem sinaliza-
ção e causam transtornos aos 
motoristas.

4	Desenvolvimento de estudo 
para criação da Guarda Mu-
nicipal, visando à proteção de 
bens, serviços e instalações 
da Prefeitura Municipal.

4	Reforma da Ponte do Quilom-
bo, próximo ao Posto Lorena, 
uma vez que vem acontecendo 
acidentes com motos e bicicle-

tas devido ao desgaste da 
construção que já apresenta 
vários defeitos.

4	Nomeação de um fiscal nos 
ônibus escolares das em-
presas contratadas e do mu-
nicípio para manter a ordem 
e a segurança das crianças.

4	Solicitação da relação dos 
motoristas e comissiona-
dos autorizados a condu-
zir veículos da Administra-
ção Municipal.

Weverton da Silva Feitosa 
(Zizinho) • PDT - zizinho@

camaraiuna.es.gov.br

4	Desenvolvimento de estudo 
para que seja incluído no pro-
jeto Caminhos do Campo, do 
Governo Estadual, o asfalta-
mento da estrada vicinal que 
inicia no asfalto de Irupi, na 
localidade de Figueira, e liga 
ao Distrito de Nossa Senhora 
das Graças. A obra facilitará 
o escoamento da produção 
agrícola familiar.

4	Instalação de câmaras de 
segurança em locais estra-
tégicos da cidade, visando 
colaborar com a polícia local 
no combate aos constantes 
assaltos e invasões nas casa 
de comércio e residenciais de 
nossa cidade.
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Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni)
PMDB - joceni@camaraiuna.es.gov.br

4retorno do transporte es-
colar público aos alunos 
iunenses que estudam na 
Escola Agrícola de Rive, as-
sim como para os alunos da 
faculdade de Manhuaçu/
MG, pois alunos desses lo-
cais precisam de apoio para 
locomoção.

4	Patrolamento e o ensaibra-
mento das estradas vicinais 
do Córrego do Fama, que dá 
acesso a localidade de Laran-
ja da Terra, partindo do trevo 
da BR-262 próximo ao Posto 
Boas Novas. As vias apresen-
tam muitos buracos, o que di-
ficulta o transporte de alunos 
e produtores rurais.

Jonathan Bonfante Moreira
PTB - jonathan@camaraiuna.es.gov.br

4	Reparo do bueiro existente 
no ponto de táxi do termi-
nal rodoviário da cidade, 
que cedeu, levando parte 

da calçada, atrapalhando o 
estacionamento dos carros 
e a passagem de pedestres. 

4	Reparo no sistema elé-
trico do Campo Bom 
de Bola, localizado no 
Bairro nossa Senhora da 
Penha, cujo material foi 
roubado. A nova instala-
ção elétrica possibilitará 
o retorno das atividades 
na praça de esporte no 
período noturno.

4	Nomeação de agente de saú-
de para as localidades de Fa-
zenda Alegria e Pouso Alto, 
distrito de Pequiá. Os mora-
dores estão sem assistência 
desde a realização do último 
concurso público.

4	Lavagem da Avenida Pre-
sidente Getúlio Vargas, no 

centro da cidade, e vias adja-
centes. O transporte de terra 

Paulo Henrique Leocádio da Silva
PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.br

Rogério Cezar
PrB  - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Estudo de reajuste, por 
meio legal, do valor das 
diárias disponibilizadas 
aos motoristas do municí-
pio, haja vista que o valor 
de hoje não condiz com a 
realidade, e quando viajam 
a serviço e passam todo o 
dia fora, é necessário tirar 
do próprio bolso para não 
passar necessidade”.

4	Demarcação de duas va-
gas de estacionamento de 
veículos para idosos e pes-
soas com deficiência física, 
próximo à vaga já existente 
destinada a Polícia Militar, 
localizada na Avenida Pre-
sidente Getúlio Vargas.

proveniente da abertura de 
lotes na região resultou em 
poeira, gerando queixas por 
parte dos comerciantes locais.

4	Retorno do transporte públi-
co de alunos do município de 
Iúna que estudam na Escola 
Agrícola de Rive e no IFES de 
Ibatiba.



Câmara Cidadã

O controlador geral da Câmara 
Municipal, Marco Antônio Son-
sim de Oliveira, e o vereador ro-
gério Cezar (PrB) participaram 
do II Seminário de Orientação 
aos Prefeitos, evento que reuniu 
mais de 240 pessoas no auditório 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-ES) no dia 06 de fevereiro. 
durante o evento, os participan-
tes se informaram sobre as reco-
mendações do Tribunal, que fri-
sou a importância da instalação 
do sistema de controle interno 
nos municípios.

O presidente do TCE-ES, Carlos 
ranna, frisou que o controle in-
terno auxilia a tomada de deci-
sões por parte do gestor e evita 
desperdícios e possíveis fraudes. 
“A administração só irá funcio-
nar com eficiência se o prefeito 
se comprometer a instalar um 
controle interno que tenha carta 
branca para atuação. O auditor 
tem que ter acesso a todos os 
documentos, processos e infor-

mações. Assim, poderá agir de 
forma preventiva, evitando que 
falhas se concretizem”, afirmou.

responsáveis pela fiscalização 
dos atos do Executivo, os vere-
adores foram convidados pelo 
tCE-Es para participarem do se-
minário. O conselheiro Domin-
gos Augusto Taufner apresentou 
aos parlamentares o que diz a 
Constituição sobre o papel do 
Legislativo. “As Câmaras passam 
por período de falta de credibi-

TCE-ES pede 
prioridade ao 
controle interno
representantes da Câmara de iúna participaram de seminário sobre 
controle interno na administração pública

lidade porque alguns vereado-
res não cumprem suas funções 
constitucionais. Fiscalizar não é 
só fazer oposição. Fiscalizar é es-
tar atento aos atos do Executivo, 
agindo em prol do município”, 
disse o conselheiro.

Para o controlador geral da Câ-
mara, Marco Antônio Sonsim 
de Oliveira, os parlamentares 
podem fiscalizar por meio do 
acompanhamento dos atos da 
administração, por requerimen-
to de informação, por pedido 
de apuração em outros órgãos, 
como TCE-ES, Ministério Públi-
co e polícia, e pela instalação de 
comissões na Casa de Leis.

Também devem ser analisados, 
dentre outros itens: compras, ser-
viços e obras, bens vendidos pelo 
poder público, doação de terre-
nos, redução de tributos, libera-
ção de construções e questões 
que envolvam o meio ambiente.

Qual a função do 
vereador na Câmara 
Municipal?
Atualmente, a Câmara Muni-
cipal de Iúna é composta por 
11 vereadores, eleitos em 
outubro de 2012. O número 
de vereadores deve ser pro-
porcional à quantidade de 
habitantes do município. A 
Constituição estabelece que, 
em cidades de 15 mil a 30 mil 
habitantes, haja no máximo 11 
vereadores. A quantidade é 
estabelecida pela Lei Orgânica 
do município, desde que não 
ultrapasse a quantidade máxi-
ma prevista na Constituição. 

A Câmara Municipal correspon-
de ao Poder Legislativo, ou seja, 
cabe aos vereadores a aprecia-
ção de leis que são da compe-
tência do município (sistema 
tributário, serviços públicos, 
isenções e anistias fiscais, por 
exemplo). A Lei Orgânica é um 
exemplo de lei municipal criada 
pela Câmara, é uma  espécie de 
“Constituição Municipal”, com 
as diretrizes que devem ser se-
guidas pelos Poderes Executivo 

e Legislativo e também pelos mo-
radores da cidade. 

Os vereadores são importantes, 
também, porque lhes cabe fiscali-
zar a atuação do prefeito e os gas-
tos da prefeitura. São eles quem 
devem zelar pelo bom desempe-
nho do Executivo e exigir a presta-
ção de contas dos gastos públicos. 

Uma função importante dos ve-
readores, porém desconhecida 
por boa parte da população, é a 
de fazer uma ponte entre os cida-
dãos e o prefeito, por meio de um 
recurso chamado indicação. Ele 
é uma requisição de informação 
ou providência que um vereador 
envia à prefeitura ou outro órgão 
municipal em nome do eleitor. 
Como não funcionam como leis, 
as indicações não exigem que o 
vereador faça consultas em plená-
rio para apresentá-las ao prefeito. 
Cabe ao prefeito ou secretário 
atender ou não à solicitação, sem 
que para isso precise ser apresen-
tado um projeto do vereador.

6 Fique por Dentro

você Sabia?
As câmaras de vereadores são, no Brasil, mais antigas do que 
o Congresso e as Assembleias Legislativas. A primeira delas 
foi instalada por Martin Afonso de souza na capitania he-
reditária de são Vicente, em 1532, e ficou conhecida como 
“Câmara Vicentina”.

Os vereadores eleitos fazem a ponte entre a população 
e o prefeito, além de fiscalizar o trabalho do Executivo

O que é Controle  interno?
O Sistema de Controle Inter-
no Municipal compreende o 
conjunto de normas, regras, 
princípios, planos, métodos e 
procedimentos que, coorde-
nados entre si, têm por obje-
tivo avaliar a gestão pública e 
o acompanhamento dos pro-
gramas e políticas públicas. 

Procura-se, com tal sistema, 
evidenciar a legalidade dos 
atos praticados pela Adminis-
tração, avaliar os seus resul-
tados referentes à economia, 
eficiência da gestão orçamen-
tária, financeira, patrimonial 
e operacional dos órgãos e 
entidades municipais. 

Marco Antônio Sonsim de Oliveira, controlador geral da Câmara, 
Domingos Taufner, conseljeiro do TCE-ES, e o vereador rogério Cezar


