
Em pouco mais de três meses 
de atividade legislativa, os onze 
vereadores da Câmara de Iúna 
apresentaram, discutiram e vota-
ram dez importantes Projetos de 
Lei. Outros quatro projetos estão 
em tramitação e quatro, após 
análises, foram solicitados para 
devolução ao Executivo, para 
correção e adequação das pro-
postas. Além dos projetos, foram 
enviados 235 requerimentos e 
ofícios para o executivo munici-
pal, com indicações de serviços e 
outros documentos para contro-
le e fiscalização dos vereadores. 

Um dos assuntos mais polêmicos 
nesse início de ano, e que dis-
pensou atenção e análises mais 
prolongadas, o Projeto de Lei 
que sugeriu alterações nas Leis 
Municipais Nº 2.130 e 2.137/ 
2008 foi o de maior repercussão, 
uma vez que continha artigo re-
ferente à extinção dos cargos de 
servente, servente escolar, gari, 
vigia e motorista. Ao final, os 
vereadores votaram, por unani-
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Em 100 dias de atividades, vereadores 
apreciaram 18 Projetos de Lei
Além dos projetos, os 11 vereadores elaboraram ofícios e requerimentos para embasar seus trabalhos, que juntos, somam mais de 235 documentos

Licitação Contrato de serviços de 
coleta de lixo foi suspenso.  Pág. 2

Investimento Sociedade e vereadores solicitam 
gestor para projetos de cultura. Pág. 6

Serviços Indicações e requerimentos são 
encaminhados aos Poder Executivo. Págs. 4 e 5

midade, pela retirada do artigo 
e aprovaram os demais itens do 
projeto, que trouxe adequações 
de carga horária, entre outros. 

Outro tema que gerou discus-
sões entre vereadores e popu-
lação foi o projeto para licitação 
de serviços e máquinas de terra-
plenagem em terreno destinado 
à construção da escola técnica 
do Programa Brasil Profissionali-
zado. O projeto foi enviado para 
a Câmara Municipal no início de 
março e foi retirado da votação 
inicial para que fosse novamente 
analisado, após denúncias da po-
pulação de que haveria um tra-
tor particular fazendo o serviço 
de terraplenagem no local, sem 
antes ter havido licitação. Após 
receber duas emendas, do ve-
reador Jonathan Bonfante (PTB) 
e Rogério Cezar (PRB), o projeto 
foi aprovado.

“Acredito que estamos nos mo-
vimentando para alcançar nos-
sos objetivos como vereadores, 

que é o de trabalhar como uma 
“ponte” entre os cidadãos e o 
prefeito, por meio das indica-
ções, e o de fiscalizar a atuação 
e os gastos da prefeitura”, avalia 
o presidente da Câmara Munici-
pal, Paulo Henrique Leocádio da 
Silva (PMDB). 

Nas próximas páginas, confira 
os trabalhos em andamento dos 
vereadores do município, além 
das publicações dos projetos de 
Lei votados, aprovados e sancio-
nados nos últimos meses. Mais 
informações pelo site www.ca-
maraiuna.es.gov.br. 

De autoria do vereador Ex-
pedito Vieira Filho (PDT), a 
emenda à Lei Orgânica Mu-
nicipal que define eleição 
direta para cargos de diri-
gentes escolares represen-
tou importante passo para 
a democracia na educação 
municipal. A partir de agora, 

a escolha dos diretores de esco-
las municipais de Iúna será feita 
por meio de eleição direta, com 
participação dos alunos, pais, 
professores e servidores da ins-
tituição de ensino, de acordo 
com artigo incluído ao capítulo 
VI da Educação, na Lei Orgânica 
Municipal.

Rogério Cezar (PRB) e Cabo 
Joceni (PMDB) foram os que mais 
apresentaram requerimentos

Eleição para diretores  
Atividades dos vereadores em plenário
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Na sessão ordinária do dia 08 
de abril, o vereador João Ba-
tista Ribeiro (PDT) foi eleito 
líder da bancada da Câmara 
de Iúna, e representará, como 
porta-voz, outros seis verea-
dores do legislativo iunense. 

A bancada é o grupamento or-
ganizado de vereadores, de no 
mínimo três representantes, 
independente da represen-
tação partidária. Compõem 
a bancada, os edis: Adriano 
Salviete da Silva (PMDB), Ex-
pedito Vieira de Andrade Fi-
lho (PDT), João Elias Colombo 
Horsth (DEM), Jonathan Bon-
fante Moreira (PTB), Jonildo de 
Castro Muzi (PR), José Marcos 
de Moraes (PRB) e o líder, João 
Batista Ribeiro (PDT).

“Espero aprender muito com 
a experiência dos outros co-
legas. A minha intenção é 
sempre fortalecer o legisla-
tivo, discutindo as questões 

O contrato nº 024/2013 assi-
nado pela Prefeitura de Iúna 
com a empresa Ambiental Ur-
banização e Serviços Ltda, para 
prestação de serviços de coleta 
de lixo e lavagem de ruas, foi 
suspenso após denúncia de ir-
regularidades constatadas pelo 
vereador Rogério Cezar (PRB).  
A suspensão foi publicada no 
Diário Oficial do Estado no dia 
23 de abril.

Segundo análise do vereador 
e da Controladoria da Câmara, 
algumas das irregularidades 
foram a dispensa de licitação e  
a contratação de serviços não 
previstos na cotação de preços. 
O contrato somava investimen-
tos superiores a R$ 383 mil, por 
três meses de serviço.

“A justificativa para não terem 

feito a licitação e do contrato 
ter sido feito em caráter emer-
gencial não é válida, uma vez 
que o secretário de obras en-
viou requerimento de licitação 
em janeiro, e o contrato ter 
sido assinado, sem licitação, 
três meses depois”, relatou o 
vereador Rogério Cezar na ses-
são do dia 18 de abril.

Ainda de acordo com o vereador, 
o contrato não foi analisado por 
todos os setores responsáveis da 
prefeitura, como o jurídico e o 
orçamentário. “Está tudo irre-
gular, desde a cotação de pre-
ços ao aval jurídico porque não 
tem parecer da Controladoria-
geral do município. E entre os 
serviços contratados está o de 
irrigação de canteiros. Pra que 
irrigar se estamos em períodos 
de chuvas?”, avaliou. 

João Ribeiro é 
eleito líder da 
bancada

em grupo. Estamos pensando no 
vereador e não só no partido, vi-
sando o bem comum. Quando se 
discute em bloco você tem mais 
força”, resume o vereador do 
partido da situação governista.

O líder da bancada na Câ-
mara de Iúna pode, durante 
as sessões ordinárias, ter 
voz a qualquer momento 
para discutir matéria que 
esteja em análise no plená-
rio e para se pronunciar em 
nome do bloco partidário 
que o elegeu.

Individualmente, o vereador 
só tem voz na sessão durnte 
os 15 minutos na tribuna, 
de acordo com o Regimen-
to Interno, não podendo se 
pronunciar a qualquer mo-
mento. Daí a nomeação do 
líder da bancada, que ob-
tém esse benefício.

Saiba mais

Vereadores analisam 
contrato de prestação 
de serviços de coleta 
de lixo O vereador Jonildo de Castro 

Muzi (PR) informou que o con-
trato também não passou pelo 
setor contábil da prefeitura. E 
justificou que administrar órgão  
público é delicado. “Cheguei à 
conclusão de que administrar 
o município é administrar con-
flitos políticos e legais. Espero 
que tenhamos juízo para que 
Iúna não fique mais nas pági-
nas policiais”.

Já o vereador João Batista Ri-
beiro (PDT) analisou o con-
trato como algo necessário à 
prestação dos serviços essen-
ciais da cidade. “Se tem algu-
ma coisa errada no documen-
to, sou a favor de acertar. Mas 
sou a favor do contrato porque 
a máquina administrativa não 
tem estrutura para realizar a 
limpeza pública”.

Após denúncia de 
vereador, contrato 
irregular é suspenso 
Prefeitura contratou serviços de coleta de lixo sem licitação. Processo apresentou diversas irregularidades
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE IÚNA, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO FAçO SABER QUE A CÂ-
MARA MUNICIPAL APROVOU E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica O Chefe do 
Poder Executivo Municipal 
autorizado a firmar partici-
pação do Município de Iúna 
no Consórcio Público do Ter-
ritório do Caparaó, podendo 
assinar, dentre outros docu-
mentos, o Protocolo de In-
tenções de criação do referi-
do Consórcio.

Parágrafo Único Fica o 
Chefe do Poder Executivo 
Municipal autorizado a de-
liberar, juntamente com os 
demais municípios, sobre fu-
turas alterações de acordo e 
outras matérias advindas da 
criação do Consórcio Público 
do Território do Caparaó. 

Art. 2° O Protocolo de In-
tenções, após sua ratificação 
por parte deste Município, 
converter-se-á em Contrato 
de Consórcio Público, fican-
do o Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal autorizado a 
firmá-lo.

Art. 3° O Consórcio será 

regido pelo seu respectivo 
estatuto a ser celebrado en-
tre as municipalidades que 
vierem a se consorciar.

Art. 4° As despesas decor-
rentes desta Lei correrão por 
conta de recursos contempla-
dos na dotação orçamentária 
n° 020001.041220002.2.0073 
3903900, Ficha n° 06.

Parágrafo Único Fica au-
torizado o Poder Executivo 
Municipal proceder ao paga-
mento de R$-1.000,00 (um 
mil reais) mensais como con-
tribuição para participação 
no Consórcio, podendo ser 
referido valor corrigido em 
conformidade com delibera-
ção de seus membros. 

Art. 5° Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposi-
ções em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MU-
NICIPAL DE IÚNA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, AOS QUA-
TRO DIAS DO MÊS DE MARçO 
DO ANO DE DOIS MIL E TRE-
zE, 04/03/2013.

ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE IÚNA, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO FAçO SABER QUE A CÂ-
MARA MUNICIPAL APROVOU E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica o Poder Executi-
vo Municipal autorizado a abrir 
crédito adicional suplementar 
no orçamento anual vigente, 
no valor de R$-260.000,00 
(duzentos e sessenta mil re-
ais), para realização de obras 
de complementação e equipa-
mentos da Unidade de Saúde 
da Gente, no bairro Guanaba-
ra, neste Município. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
LEI MUNICIPAL N° 2.466/2013
“DISPÕE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Art. 2° O valor de R$-260
.000,00 (duzentos e sessenta 
mil reais) será inserido na do-
tação orçamentária n° 100002.
1030100223.091.34490510000
0 – ficha 21, no valor de R$-190
.000,00 (cento e noventa mil 
reais) e 100001.1030100223.03
6.344905200000 – ficha 11, no 
valor de R$-70.000,00 (setenta 
mil reais), na Secretaria Munici-
pal de Saúde.

Art. 3° Os recursos para aber-
tura das despesas decorrentes 
desta Lei, advirão de anulação 
parcial da dotação n° 080001.15
45100153.022.344906100000 – 

ficha 195, da Secretaria Muni-
cipal de Obras, Infraestrutura 
e Serviços Urbanos, no valor 
de R$-260.000,00 (duzentos e 
sessenta mil reais).

Art. 4° Esta Lei entra em vi-
gor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MU-
NICIPAL DE IÚNA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, AOS QUA-
TORzE DIAS DO MÊS DE MAR-
çO DO ANO DE DOIS MIL E 
TREzE, 14/03/2013.

ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
LEI MUNICIPAL N° 2.465/2013
“AUTORIZA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO 
PÚBLICO DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE IÚNA, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO FAçO SABER QUE A CÂ-
MARA MUNICIPAL APROVOU E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica o Poder Exe-
cutivo Municipal autorizado a 
abrir crédito adicional suple-
mentar no orçamento anual 
vigente, no valor de R$-329
.000,00 (trezentos e vinte e 
nove mil reais), para aquisi-
ção de 02 (dois) veículos tipo 
furgão adaptados para ambu-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
LEI MUNICIPAL N° 2.467/2013
“DISPÕE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

lância, sendo 01 (um) equipado 
com UTI móvel. 

Art. 2° O valor de R$ 329.000,00 
(trezentos e vinte e nove mil reais) 
será inserido na dotação orçamen-
tária n° 100001.1030100223.036.3
44902100000 – ficha 11, Municipal 
de Saúde.

Art. 3° Os recursos para aber-
tura das despesas decorrentes 
desta Lei, advirão de anulação 
parcial da dotação n° 080001.1
545100153.022.34490610000
0 – ficha 195, da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, Infraestrutura 

e Serviços Urbanos, no valor 
de R$-329.000,00 (trezentos 
e vinte e nove mil reais).

Art. 4° Esta Lei entra em vi-
gor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MU-
NICIPAL DE IÚNA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, AOS QUA-
TORzE DIAS DO MÊS DE MAR-
çO DO ANO DE DOIS MIL E 
TREzE, 14/03/2013.

ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE IÚNA, ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO FAçO SABER QUE 
A CÂMARA MUNICIPAL APRO-
VOU E EU SANCIONO A SE-
GUINTE LEI:

Art. 1° Fica o artigo 2° da Lei 
Municipal n° 2.398/2011 acres-
cido dos seguintes parágrafos: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
LEI MUNICIPAL N° 2.468/2013
“ACRESCENTA DISPOSITVO À 
LEI MUNICIPAL N° 2.398/2011”

Art. 2°...
§ 1° Fica o Poder Executivo 

autorizado a realizar os servi-
ços de terraplanagem no imóvel 
descrito no caput para viabili-
zar a instalação do empreen-
dimento lá referido, inclusive 
realização de parte do serviço 
mediante execução indireta ou 
locação de equipamentos com 

operador, caso em que as des-
pesas serão cobertas pela dota-
ção orçamentária n° 080.001.1
5.452.0015.2.067.3390390000
0.10000000 ficha n° 208, com 
custo máximo autorizado no va-
lor de R$-150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais).

§ 2° Fica obrigado ao fiscal do 

contrato emitir e enviar relató-
rio semanal ao Poder Legislativo 
Municipal constando os dias tra-
balhados e a quantidade diária 
de horas das máquinas e cami-
nhão contratados.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MU-
NICIPAL DE IÚNA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, AOS QUA-
TORzE DIAS DO MÊS DE MAR-
çO DO ANO DE DOIS MIL E 
TREzE, 14/03/2013.

ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna
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4	Construção de quebra-

molas na rodovia estadual 
ES-185, no bairro Niterói, 
sendo um em frente a Ca-
paraó Veículos e o outro 
em frente à loja MG Som, e 
na Rua José Pedro Gonçal-
ves, no bairro Quilombo, 
pois os veículos não respei-
tam a sinalização. 

4	Doação dos quiosques em 
frente à Escola Municipal 
Dr. Nagem Abikahir, para o 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Iúna. 

4	Serviço de saneamento e 
calçamento do morro que 

Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni)
PMDB - joceni@camaraiuna.es.gov.br

4	Construção de dreno ou 
manilhamento e limpe-
za na vala lateral na su-
bida para o Bonsucesso, 
assim como serviço de 
ensaibramento nos mor-
ros na estrada, que são 
muito utilizadas pelos 
proprietários rurais e pelo 
transporte de alunos.

4	Serviço de limpeza e de-
sentupimento de buei-
ros na localidade de Alto 
Trindade e de Alto Ube-
raba na estrada que dá 
acesso ao Banco da Terra 

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

se inicia no trevo da ponte 
do Centro e dá acesso a Igre-
ja de São Cristóvão, antiga 
estrada de Irupi, pois as águas 
das chuvas levam terra ao as-
falto, causando transtornos 
aos que transitam no local. 

4	Construção de um murro de 
arrimo no barranco da Ave-
nida Ademar Vieira da Cunha 
(foto), que está desmoronan-
do e tornando o trânsito de 
pessoas e veículos perigoso.

4	Instalação de placa de sinali-
zação de trânsito na Avenida 
Ademar Vieira da Cunha, in-
dicando o trecho de contra-
mão, para evitar acidentes. 

Restauração da Casa da Cultura e construção de cineteatro serão prioridades do Governo do ES

Após mobilização do grupo Iú-
naCult, que reúne artistas e 
incentivadores da cultura local, 
com o apoio do vereador Ex-
pedito Vieira de Andrade Filho 
(PDT), a restauração da Casa da 
Cultura de Iúna será uma das 
prioridades de investimentos 
do Governo do Espírito Santo 
em 2014, na área da cultura. 

A conquista foi resultado da 
movimentação do grupo du-
rante Audiência Pública realiza-
da no dia 17 de abril, em Ale-
gre, para discutir o orçamento 
participativo e as prioridades 
de investimentos para a região 
do Caparaó. 

E o grupo foi além, propondo 
também a construção de um 
cineteatro na cidade, proposta 
que também foi aprovada como 
prioridade na Audiência Pública.  

Vereador e sociedade civil 
organizada  solicitam gestor 
para projetos de cultura

Agora, o grupo aguarda defi-
nições acerca dos próximos 
passos que serão orientados 
pelo governo do Estado, e 
principalmente, a definição do 
interlocutor da  administração 
municipal que acompanhará 
esses dois importantes proje-
tos, que precisam ser iniciados 

Em 2014 será comemorado o centenário da Casa da Cultura de Iúna, 
e o  espaço precisa de restauração para abrir as portas para os visitantes 

Grupo IúnaCult e o secretário de Educação do ES, Klinger Barbosa 
(à direira), durante a Audiência Pública, em Alegre

o quanto antes para que os in-
vestimentos saiam do papel.

“A Casa da Cultura de Iúna co-
memorará cem anos de cons-
trução em 2014 e merece uma 
comemoração à altura, com 
um novo espaço, seguro e 
atraente, para receber todas 

as expressões de arte 
iunense e seus cida-
dãos”, argumentou o 
vereador Expedito. 

“O cineteatro será uma 
obra cultural de desta-
que, para ser palco para 
apresentações de tea-
tro, música e dança, e 
para exibição de filmes 
e documentários - local 
este inédito na região 
e que poderá atender 
aos municípios vizi-
nhos, também carentes 
de opções de lazer e 
cultura”, analisou Viná 
Silveira Moraes, coor-
denadora do IúnaCult.

e outros produtores.

4	Troca de pranchões nas 
pontes sobre os Córregos 
Alto Boa Sorte e Córrego 
Bonsucesso, pois as mes-
mas se encontram com al-
guns pranchões quebrados, 
impossibilitando o trânsito 
de caminhões.

4Patrolamento e ensaibra-
mento na estrada no Dis-
trito de Nossa Senhora das 
Graças em direção à Igreja 
Maranata pois a mesma se 
encontra intransitável.
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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:

4Limpeza e retirada de entu-
lhos das ruas Paulo Expedic-
to Amaral, no Vale Verde, 
que será utilizada para as fes-
tividades da Semana Santa, 
e da rua Herman Antônio da 
Silveira, no Bairro Quilombo.

4Serviço de patrolamento e 
ensaibramento das Ruas 
do Parque Industrial, que 
ficaram danificadas após 
as chuvas. 

4Regularização do terreno 
acima da Subestação da 
Escelsa para a instalação 
de um Novo Cemitério 
Municipal, uma vez que o 
terreno é da Municipalida-
de e encontra-se desocu-
pado e sem uso. 

4Identificação, com adesi-
vos, de todos os veículos 
da Administração Muni-
cipal, respeitando assim a 

em ação

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

Jonildo de Castro 
Muzi
PR - jonildo@
camaraiuna.es.gov.br

Jonathan Bonfante Moreira e 
João Batista Ribeiro

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

4	Reforma dos cemitérios 
das localidades de Pequiá e 
Laranja da Terra, com recu-
peração e limpeza do muro 
e dos túmulos. 

4	Troca das lâmpadas dos se-
máforos da cidade, visando 
o retorno dos sinais de trân-
sito nas vias públicas. 

4	Calçamento nas comunida-
des de Boa Sorte, distrito 
de Nossa Senhora das Gra-

ças, e de Terra Corrida, dis-
trito da Sede, e também na 
Rua Miguel L. de Almeida, 
Bairro Guanabara. 

4	Substituição dos paralele-
pípedos da Ladeira ao lado 
da Igreja Católica e da Rua 
José Roberto de Moraes 
que ligam a Rua Expedicto 
Amaral, por blocos de ci-
mento, para melhorar a su-
bida dos veículos em época 
de chuva.

Lei Orgânica do Município 
no seu artigo 96.

4Estudo para trazer para 
Iúna o serviço de Tiro de 
Guerra, uma vez que o 
Município já tem potencial 
para tal especialidade do 
serviço militar.

4Construção de uma pista 
de skate para atender as 
necessidades da adoles-
cência e juventude.

4Patrolamento e ensai-
bramento das estradas 
vicinais do Córrego Alto 
Trindade, que apresentam 
muitos buracos.

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

4Construção de dois quebra-mo-
las em frente a Escola Munici-
pal Maria Barros Horsth, em 
São João do Príncipe.

4Reforma da ponte no Córre-
go do Fama, próximo a pro-
priedade do Senhor Sebastião 
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4Conclusão, com urgência, 
da obra do galpão e ins-
talação dos equipamen-
tos referentes à torrefa-
ção de café, proveniente 
da agricultura familiar. 
O recurso proveniente 
do Governo Federal já se 
encontra em conta ban-
cária da Municipalidade, 
e se providências urgen-
tes não forem tomadas o 
Município corre o risco de 
perder a verba.

4	Serviço de reparo no 
calçamento da Rua José 
João de Amorim, bair-
ro Nossa Senhora da 
Penha, pois um lado do 
calçamento afundou e 
está dificultando o trân-
sito de veículos.

4	Construção de escadaria 
no beco entre as Ruas 
Alcino Gonçalves Bas-
tos e a Rua Joaquim Pe-
dro (Tim Maia), que dá 
acesso à parte de cima 
do Bairro Nossa Senhora 
da Penha, para facilitar o 
acesso às residências.

4	Serviço de pavimenta-
ção do pátio do arma-
zém da FACI/COOFACI, 
que receberá muitos 
caminhões neste perí-
odo de safra, e projeto 
de paisagismo na área 
do pátio a ser pavimen-
tado, no sentido de em-
belezar a área, que fica 
na chegada da cidade.

4Corte de árvore localizada 
na Avenida Ademar Viei-
ra da Cunha, ao lado da 
residência de n° 81, pois 
a mesma corre o risco de 
cair e causar acidentes. 

4Substituição da rede de 
saneamento básico da 
Av. Amphilóphio de Oli-
veira, bairro Guanabara, 
por manilhas de bitolas 
maiores.

Jonathan Bonfante, Adriano 
Salviete (PMDB - adriano@camaraiuna.
es.gov.br), José Marcos de Moraes 
(PRB - marquinho@camaraiuna.es.gov.br) 
e Cabo Joceni

4	Solicitação à Prefeitura Munici-
pal de envio da relação das lici-
tações feitas na gestão passada 
para aquisição de computado-
res e acessórios nos anos de 
2009 a 2012, bem como infor-
mar em qual Setor da Municipa-
lidade se encontram instalados 
os equipamentos adquiridos.

Dercino, que se encontra em 
estado precário.

4Construção de um bueiro na 
estrada Beira Rio, abaixo do 
Distrito de Pequiá, pois no local 
acumula muita água e dificulta a 
passagem de veículos.

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

4Serviço de patrolamento de 
um terreno onde será cons-
truído um campo de futebol, 
na localidade de Serrinha, 
onde será construída uma 
praça de lazer. 

4 Construção de três que-
bra-molas em Santíssima 
Trindade, em atenção a 
pedidos dos moradores, 
haja vista que nas proxi-
midades existem pontos 
de ônibus e trânsito de 
pedestres.

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



Câmara Cidadã 6 Fique por Dentro

Pelos esforços e trabalhos desen-
volvidos nos últimos seis anos à 
frente da diretoria administrati-
va da Coofaci - Cooperativa dos 
Agricultores Familiares do Terri-
tório do Caparaó, Paulo Márcio 
dos Reis e Ivana Vieira Fonseca 
foram homenageados pela Câ-
mara de Iúna, por meio do vere-
ador João Batista Ribeiro (PDT), 
no início de abril. 

“Parabenizamos os dois pela for-
ça e trabalho desenvolvidos. Com 
certeza hoje temos uma melhor 
comercialização do café como re-
sultado dessas atitudes. Estamos 
fortalecidos e temos mais vonta-
de de desenvolver a agricultura 
local”, destacou o vereador. 

Para Paulo Márcio dos Reis a ho-
menagem foi uma grata surpre-
sa. “Nos últimos anos tivemos 
muitas conquistas. Em 2011, 
por exemplo, comercializamos 
o café no mercado solidário, um 
certificado exclusivo da Coofaci, 
e que todo cooperado tem, com 
o qual alcançamos um preço 
especial no mercado internacio-
nal. Atualmente, estamos ten-
tando comercializar o padrão 
tipo 7 na região”, comentou 
Paulo, sobre algumas das inú-
meras iniciativas desenvolvidas 
no período da sua gestão. 

Segundo Ivana Vieira Fonseca, a 
homenagem vem reconhecer o 
empenho da diretoria em fazer a 

Coofaci: gestão e 
comercializaçã do 
café de qualidade 
Câmara realiza homenagem à Paulo Márcio dos Reis e Ivana Vieira pelos trabalhos desenvolvidos 
nos últimos seis anos à frente da diretoria administrativa da Cooperativa

entidade crescer cada vez mais. 
“Não medimos esforços para o 
crescimento do agricultor e para 
a valorização dos produtos do 
nosso município. Queremos que 
todos da região reconheçam a 
força que tem a nossa agricultu-
ra”, explicou Ivana.

COMERCIALIZAÇÃO 
E qUALIDADE DO CAFÉ
Criada em 2005, a COOFACI 
– Cooperativa dos Agriculto-
res Familiares do Território do 
Caparaó, tem como objetivo 
promover a melhoria da quali-
dade de vida dos agricultores 
familiares, por meio da produ-
ção sustentável, do respeito às 
questões ambientais e sociais e, 
sobretudo, na busca por melho-
rias na eficiência produtiva das 
propriedades e da qualidade 
dos cafés produzidos, por meio 
da adoção de práticas agrícolas 

sustentáveis e gestão da unida-
de produtiva. 

A cooperativa é o braço opera-
cional para a comercialização 
dos cafés especiais produzidos 
com certificação fairtrade de 
seus cooperados. Atualmente, 
em seu quadro social, somam-se 
mais de 175 cooperados. 

Seguindo as tendências mundiais, 
de aumento dos padrões de quali-
dade, a Coofaci, em parceria com 
a FACI - Federação de Associações 
Comunitárias Rurais de Iúna e Iru-
pi e outras entidades, vem traba-
lhando na melhoria da qualidade 
do café, por meio da promoção de 
projetos que contemplem desde 
a aquisição de maquinário e equi-
pamentos para o beneficiamento 
e melhoria da qualidade do café, 
a treinamentos e capacitação de 
agricultores e técnicos. 

Paulo Márcio Reis Fernandes recebeu moção de aplausos 
da Câmara, por meio do vereador João Ribeiro

Presidente recebe 
visita de defensores 
públicos do ES

O Presidente da Câmara de 
Iúna, Paulo Henrique Leocádio 
da Silva (PMDB), e o Procura-
dor-geral da Casa, Deude Cade 
Filho, receberam o Corregedor-
geral da Defensoria Pública do 
Estado do Espírito Santo Gusta-
vo Costa Lopes, acompanhado 
do defensor público, Claudner 
Rezende Silva, para uma visita 
institucional na última semana.

Durante a reunião para estrei-

tar relacionamento entre as en-
tidades, foram firmados apoios 
às futuras ações necessárias ao 
funcionamento e promoção dos 
trabalhos da Defensoria Pública 
no município.

Há seis meses, o município de 
Iúna conta com uma extensão 
da Defensoria Pública do ES, com 
atendimento semanal no fórum 
da cidade. Mais informações: 
(28)3545-1070 ou (28)3545-1246.

A principal atividade da De-
fensoria Pública do ES é a 
assistência judiciária gratuita 
ao cidadão carente na forma 
da lei. Pode ser procurada 
para separações, divórcios, 
investigação de paternidade 
e pensão alimentícia. Tam-
bém faz atendimentos nas 
áreas de infância e juventu-
de, órfãos e sucessões, e nas 
diversas modalidades das va-
ras criminais, sendo aciona-

da, igualmente, para questões 
de direitos humanos, entre ou-
tros serviços judiciários.

A Defensoria Pública do ES con-
ta com núcleos próprios em 35 
municípios e nas outras cidades 
o trabalho é feito por extensão, 
ou seja, o Defensor que está lo-
tado em um município vizinho 
faz atendimento em dias progra-
mados da semana, geralmente 
nos fóruns.

Claudner Rezende da Silva, Defensor Público, Deude Cade Filho, 
procurador-geral da Câmara, Paulo Henrique Leocádio, Presidente da Câmara 
e Gustavo Costa Lopes, Corregedor-geral

Você Sabia?


