
4 O Fundo CidadES é um me-
canismo de apoio financeiro 
prestado pelo Estado por meio 
de repasse de verbas aos mu-
nicípios, contemplando planos 
de trabalho de investimento 
nas áreas de infraestrutura 
urbana e rural, educação, es-

porte, turismo, cultura, saúde, 
segurança, proteção social, 
agricultura, meio ambiente e 
sustentabilidade.

4 Os critérios para distribuição 
são a população do município 
e menor receita total per ca-

pita da cidade. 

4 Iúna poderá receber mais de 
R$ 2,4 milhões para investir 
em obras e equipamentos

4 Outras áreas a serem destina-
das para recebimento do re-

Os vereadores da Câmara já estão 
analisando o Projeto de Lei para 
criação de um fundo municipal 
para receber os repasses do Fun-
do CidadES lançado pelo gover-
nador Renato Casagrande no dia 
16 de setembro, em Vitória. O 
mecanismo destinará recurso de 
R$ 200 milhões aos 78 municípios 
capixabas e foi criado para ajudar 
às administrações diante do atu-
al cenário econômico e reduzir a 
burocracia dos convênios. Iúna 
receberá R$ 2,4 milhões só para 
investir em obras e equipamentos 
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Vereadores analisam projeto 
para criação do Fundo 
CidadES A partir de outubro, Iúna poderá receber mais de R$ 2 milhões do Governo Estadual. 

Poder Executivo deverá apresentar plano, explicando como pretende gastar a verba

Manifesto Rio Claro sem atendimento 
médico há um ano. Pág. 02

Desfile Escolas terão recursos 
da ordem de R$ 40 mil. Pág. 6

Comunicação Melhor cobertura de 
telefonia móvel para a região. Pág. 4

(confira no quadro abaixo).

Para receber recursos do Fun-
do, o município deverá, pri-
meiramente, ter o Projeto de 
Lei aprovado. Após esse passo, 
a prefeitura deverá apresentar 
um plano de trabalho à Secre-
taria de Estado de Economia 
e Planejamento. O prazo para 
apresentação dos planos de tra-
balho será do dia 1º de outubro 
a 31 de março de 2014.

Aprovada pela secretaria de Estado 

da área do projeto, o repasse da 
verba será por etapas. Para início 
da obra, haverá disponibilização 
de 45% do valor total. Com 80% 
do dinheiro aplicado, o Estado faz o 
segundo repasse de 45%. Os 10% 
restantes só serão enviados ao mu-
nicípio na conclusão da obra.

“De acordo com o Projeto de Lei 
que estamos analisando, o Poder 
Executivo será obrigado a divulgar 
demonstrativo contábil e financeiro 
anualmente à Câmara, sobre todos 
os investimentos feitos em obras e 

SAIBA MAIS
curso, além das já citadas, 
são mobilidade, habitação 
e proteção social.

4 O prazo para apresenta-
ção dos planos de trabalho 
será do dia 1º de outubro a 
31 de março de 2014. 

“É um plano muito bom 
para salvar os municípios 

da crise. Espero que a 
administração trabalhe 

com bastante clareza. 
Temos muitas demandas 

para construção de 
quadras de esportes e 

praças de lazer, como para 
o bairro Vila Nova”.

Vereador Rogério Cézar  (PRB)

“Trata-se de um projeto 
importante, que vai 

beneficiar nosso 
município”.

Vereador Paulo Henrique Leocádio (PMDB)

gastos com esse recurso, que não 
poderá ser gasto com pagamento 
de pessoal”, explicou o Presidente 
da Câmara, Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva (Paulinho da Toca). 

Para os prefeitos, o fundo será 
um mecanismo de apoio finan-
ceiro que vem em boa hora dian-
te da queda de arrecadação que 
os municípios deverão sofrer por 
causa da redução da alíquota do 
Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre produtos importados.



Calendário das sessões
08 de outubro (terça-feira)
18 de outubro (sexta-feira)

28 de  outubro (segunda-feira)

Mesa Diretora
PRESIDEnTE Paulo Henrique Leocádio da Silva (PMDB) • VICE-PRESIDEnTE Joceni Rocha Martins (PMDB) • SECRETáRIO Rogério Cézar (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 Cézar (rogerinho@camaraiuna.es.gov.br) • Weverton da Silva Feitosa (Zizinho) (zizinho@camaraiuna.es.gov.br)

Câmara Cidadã

Câmara Hoje

2 “A ideia que não procura converter-se em palavra é uma má ideia, 
e a palavra que não procura converter-se em ação é uma má palavra”. 

Gilbert Keith Chesterton (1874  - 1936), poeta, jornalista, historiador, teólogo e conferencista britânico.
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Jornal Câmara Cidadã

“Acredito que poderíamos soli-
citar uma segunda via assinada 
pelos secretários, de recebi-
mento dos nossos requerimen-
tos. Pode ser uma sugestão para 
tentar resolver isso e descobrir 
o porquê da demora no atendi-
mento”, disse o Presidente da 
Câmara, Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva.

Vereadores reclamam da demora e falta de interesse dos gestores 
municipais nos atendimentos às demandas da população 

Durante a sessão ordinária do 
dia 18 de setembro, os verea-
dores discursaram sobre a len-
tidão e questionaram quanto ao 
recebimento de requerimentos 
e indicações de serviços envia-
dos pela Câmara aos gestores 
da administração municipal. 

“não sei por que nossas de-
mandas não estão sendo aten-
didas. A gente não pode ficar 
esperando mais. Vi uma placa 
no bairro Quilombo informan-
do que não há limpeza públi-
ca na região. A atual gestão 
já completou nove meses de 
atuação e até agora nada de 
organizar a limpeza da cidade. 

Os moradores estão varrendo 
suas próprias ruas e reclaman-
do que não tem ninguém para 
varrer porque o funcionário 
responsável está de férias e 
o Poder Executivo não coloca 
ninguém no lugar”, explicou 
Rogério Cézar, após informar 
que foram muitas as indica-
ções de serviços enviadas aos 
responsáveis pela pasta.

A pedido do vereador Expedito 
Vieira de Andrade Filho, a Câma-
ra enviará um ofício ao chefe de 
gabinete do Prefeito Municipal 
para verificar o recebimento das 
demandas dos vereadores, en-
caminhadas por escrito.

Por meio de manifestação es-
crita, um morador da comuni-
dade de Rio Claro, zona rural do 
município de Iúna, apresentou 
aos vereadores da Câmara mui-
tos problemas no atendimento 
médico na comunidade. Entre 
os problemas relatados, há 
um ano os moradores não tem 
atendimento médico, nem me-
dicamentos. O pronto-atendi-
mento local também precisa de 
reformas estruturais urgentes.

A carta de manifestação apre-
sentada pelo morador, tam-
bém servidor público muni-
cipal, veio acompanhada de 
um abaixo-assinado da po-
pulação. “O posto de saúde 
precisa de reforma, incluindo 
uma sala de curativos. Hoje, 
esse atendimento é feito em 
local ao ar livre”, comentou o 
vereador Expedito Vieira de 
Andrade Filho, que leu a carta 
durante seu discurso na ses-
são do dia 06 de setembro.

De acordo com o documento, 
a unidade de saúde necessita 
de um filtro de água. “não tem 
água no postinho. Passa agente 
de saúde ensinando sobre a im-
portância de beber água limpa, 
mas não tem água no posto de 
saúde”, comentou Expedito.

Após visitar o posto de saúde de 
Rio Claro, o vereador Weverton da 
Silva Feitosa – zizinho disse que um 
projeto será elaborado para dispo-
nibilizar recursos para a reforma do 
imóvel. “Fiz uma visita na região e 
a situação é essa: o posto precisa 
de uma reforma. Levei um respon-
sável pela engenharia para avaliar. 
Tentaremos incluir esse projeto 
ainda este mês”, afirmou zizinho.

De acordo com o vereador joão 
Elias, outros postos de saúde 
das comunidades rurais tam-
bém precisam dos mesmos re-
cursos. “A situação de Rio Claro, 
São joão do Príncipe e Laranja 
da Terra é a mesma!”.

Lentidão no 
atendimento às 
indicações de 
serviços 

Rio Claro não 
tem atendimento 
médico há um ano

“É importante até 
para gente chamar os 

secretários responsáveis 
para vir ao Plenário 
e esclarecer essas 

demandas”
Vereador Expedito Vieira  (PDT)



Após publicação de chamada 
pública do Poder Executivo para 
compra de três terrenos para 
construção de creches, vereado-
res da Câmara de Iúna analisa-
ram as prioridades de gastos com 
construção, definição de locais e 
contratação de servidores para 
creches no município durante a 
sessão do dia 06 de setembro.

“As comunidades rurais preci-
sam de posto de saúde e não 
têm. Está alto o índice da folha 
de pagamentos do executivo. Te-
mos que tomar muito cuidado. 
Do que adianta a gente construir 
creche nas comunidades peque-
nas, que não tem tanto aluno, se 
depois não terá gente para tra-
balhar. Temos terreno do próprio 
município, no bairro do Pito, por 
exemplo, no qual não seria pre-
ciso gastar, e que ainda não tem 
creche. Ainda não fizeram lici-
tação para material de constru-
ção. Vamos terceirizar também 
a educação?”, discursou o vere-
ador Rogério Cézar.

Chamada pública para 
compra de terrenos 
gera polêmica 

Ainda segundo o vereador, uma 
das localidades mais distantes 
que precisa de creche é Trinda-
de. “Lá precisa de creche, pois 
ainda não tem uma. nas demais 
localidades, é preciso avaliar a 
real necessidade”, comentou.

Para o vereador joão Elias, Pe-
quiá é uma localidade que preci-
saria de uma creche própria. “já 
existe uma creche funcionando, 
que hoje é de aluguel, e já exis-
tem funcionários trabalhando. 
Então, lá precisa de uma creche 
própria”, explicou.

“Eu estive presente na creche em 
Pequiá e posso afirmar que não 
tem pessoal suficiente, inclusive, 
tem servidor com desvio de fun-
ção, pois tem servente atuando 
como auxiliar de creche” rebateu 
o vereador Rogério Cézar, enfati-
zando a importância de avaliar o 
índice da folha de pessoal.

Um ponto ainda a ser discutido 
é quanto ao projeto para esses 

Vereadores discutem prioridades do Poder Executivo nos gastos com creches
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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

Telefones úteis
 Gabinete do Prefeito 
(28) 3545-3139 
 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
Câmara Municipal
(28) 3545-1458

novos terrenos. “A decisão de 
comprar ou não esses terrenos 
é outro problema. Tem proje-
to para esse terreno? Se não 
tem, não adianta nada com-
prar!”, comentou o vereador 
jonildo Muzi.

O vereador explicou ainda sobre 
a demora em se licitar constru-
ção, em um terreno já existente, 
como informou o vereador Rogé-
rio Cézar, e sobre a obrigatorie-
dade do poder Executivo investir 
25% dos seus recursos anuais na 

área da educação.

“A Prefeitura não tem condições de 
gastar os 25% da educação ainda 
este ano com construção de creche 
em terrenos que já são dela. Se es-
perarmos licitar para construir em 
uma área já de propriedade da pre-
feitura não dará tempo. Acho que 
a compra do terreno é uma forma 
de gastar esses 25%. Sobre a con-
tratação de profissionais, quanto 
mais vagas tiver, mais recursos do 
Fundeb nós receberemos para gas-
tar com funcionários para atender. 
Se tiver mais oferta para crianças, 
teremos mais recursos”, esclare-
ceu o vereador, informando que a 
contratação de novos profissionais 
para as novas escolas pode não 
afetar a folha de pagamentos, uma 
vez que os recursos poderão vir do 
Governo Federal.

“Já existe uma creche 
funcionando em Pequiá , que  
é alugada, com  funcionários 

trabalhando. Então, lá 
precisa de uma creche 

própria”.
Vereador joão Elias  (DEM)

Vereadores analisaram as prioridades de gastos com construção, 
definição de locais e contratação de servidores para creches no município 



Plenário
4	Construção, com urgência, 

de uma capela mortuária 
no distrito de Santíssima 
Trindade, em atenção a pe-

Por Adriano Ornelas
PMDB  - adriano@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita resolução para 
a falta de emissão de 
talão do produtor ru-
ral. Produtores estão 
perdendo oportunida-
des de negócios por 
não terem a “guia”. 
Além disso, ao nego-
ciar o produto sem a 
expedição da guia, o 
município perde tribu-
tos importantes.

4	Que seja determina-
do ao Secretário de 
Gestão da Municipa-
lidade para que en-
tre em contato com 
a ANTT, no sentido de 
reivindicar uma linha 
de ônibus Iúna/ES X 

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

dido de diversos moradores, 
pois os velórios acontecem nas 
residências, o que traz descon-
forto para as famílias. 

Cabo Joceni
PMDB - joceni@ca-
maraiuna.es.gov.br

4	Construção de bueiro 
na estrada vicinal que 
liga Alto Uberaba ao 
Córrego Recreio para 
facilitar o escoamento 
de água que está inva-
dindo a estrada e pre-
judicando o trânsito de 
veículos.

4	Reforma e manutenção 
do campo de futebol 
do distrito de Santíssi-
ma Trindade. O mesmo 
encontra-se em condi-
ções precárias de uso.

4	Moção de Aplausos à 
senhora Deise Lúcia Al-
cântara Garcia pelo seu 
ato de bravura ao evitar 
acidente na Avenida Ade-
mar Vieira da Cunha, ao 
retirar de perto de um 
veículo uma botija de gás 
em chamas e, em segui-
da, abrandar o fogo. O 
fato ocorreu no dia 27 de 
agosto de 2013.

Ilhéus/BA, tendo em vis-
ta a grande procura de 
passagens da região do 
Caparaó para o norte do 
Estado do Espírito Santo 
e Sul da Bahia. 

4	Envio de ofício ao de-
putado estadual Josias 
da Vitória para agendar 
Audiência Pública com a 
Comissão de Agricultura 
da Assembleia Legislati-
va Estadual, se possível 
com as presenças do Che-
fe do IDAF, do Delegado 
Regional do Trabalho e do 
Chefe do DER, para discu-
tir assuntos relacionados 
a Agricultura Familiar da 
região do Caparaó.

4	Serviço de troca de um 
poste na Rua Walber Ce-
cílio Pinheiro, bairro Nos-
sa Senhora da Penha, na 

Paulo Henrique
PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.br

Jonathan 
Bonfante

PTB - jonathan@ca-
maraiuna.es.gov.br

Paulo Henrique
PMDB - paulinho@
camaraiuna.es.gov.br

Implantação das torres de telefonia deve ser 
iniciada em novembro deste ano

Os vereadores joão Batista Ri-
beiro, Adriano Salviete, josé 
Marcos de Moraes e joão Elias 
Colombo Horsth acompanha-
ram o anúncio do Governo do 
Espírito Santo, no dia 23 de 
setembro, em Vitória, de lança-
mento do edital para contrata-
ção de empresa que vai instalar 
serviços de telefonia móvel e 
internet 3G em mais 71 locali-
dades rurais de 60 municípios 
do Estado. Em Iúna, as localida-
des de São joão do Príncipe e 
Trindade serão beneficiadas. 

A ação é da Secretaria de Es-
tado da Agricultura, Abaste-
cimento, Aquicultura e Pesca 
(Seag), dentro do programa 

Príncipe e Trindade 
terão telefonia 
móvel e internet 3g

‘Comunicação no Campo’, com 
investimentos que podem che-
gar a R$ 21,3 milhões. 

“Trata-se de uma demanda anti-
ga de vários de nós, vereadores, 
e que agora virou realidade”, co-
mentou joão Batista Ribeiro. 

De acordo com dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), cerca de 145.466 
pessoas vivem nas regiões das 
comunidades que serão benefi-
ciadas. A expectativa da Seag é 
definir a empresa vencedora, de 
acordo com os prazos legais, e 
iniciar a implantação das torres 
de telefonia móvel e internet 3G 
no mês de novembro.
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“Trata-se de uma demanda antiga 
de vários de nós, vereadores, 
e que agora virou realidade”.

Vereador joão joão Batista Ribeiro  (PDT)

4	Construção de quadra 
escolar coberta e com 
vestiário, na localidade 
de Santa Clara do Capa-
raó (juca Italiano). 

altura da residência de n° 29, 
pois o mesmo corre o risco 
de cair e causar prejuízos aos 
moradores (foto). 
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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:

4 Reabertura, patrolamento 
e aterro da estrada vicinal 
que liga a Avenida Amin-
tas Osório de Matos até 

em ação

Zizinho
PDT - zizinho@camaraiuna.es.gov.br

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

4	Construção de um por-
tal estadual na divisa do 
Espírito Santo com o Es-
tado de Minas Gerais, e 
que o mesmo seja locali-
zado próximo ao Distrito 
de Pequiá, com ponto de 
informações turísticas da 
região do Caparaó e de 
todo o Estado. 

4	Levantamento da docu-
mentação dos terrenos 
onde estão localizados 
os campos de futebol da 
sede, Estádio “Antônio 
Osorio Pereira”, dos distri-
tos de nossa Senhora das 
Graças, Santíssima Trinda-
de, Pequiá e São joão do 
Príncipe e das localidades 

de Santa Clara da Boa Sorte, 
Terra Corrida e Laranja da Ter-
ra, para que a documentação 
seja remetida ao Secretário 
Estadual de Esportes para que 
o mesmo providencie a colo-

a agroindústria Iunin. O 
serviço facilitará o acesso 
de veículos de cargas e ser-
viços ao local (fotos).
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4	Serviço de iluminação pú-
blica nas pontes de acesso 
à cidade, nos bairros Vila 

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

cação de alambrados.

4	Construção de quebra-
molas na Avenida São Vi-
cente de Paula, bairro Qui-
lombo (foto).

4 Construção de quebra-
molas nas ruas das Casas 

Populares, no Bairro Gua-
nabara (foto).

Nova, Centro e Quilombo, 
melhorando o visual da che-
gada da cidade. Providenciar, 

também, o reparo do piso das 
pontes de Vila nova e Quilom-
bo que estão desgastados.
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A Câmara Municipal aprovou 
repasse de recurso financeiro 
no valor total de R$ 40 mil para 
as escolas da rede de ensino 
municipal realizar desfile cívico 
no dia 24 de outubro, data em 
que se comemora 123 anos de 
emancipação política de Iúna.

O orçamento do Poder Executi-
vo será utilizado pelas escolas 
municipais para produção de 
adereços, ensaios e outras pro-
duções para o desfile, que faz 

Escolas terão 
recursos para 
desfile cívico
Câmara aprovou repasse de R$ 40 mil às escolas do ensino público de Iúna

O presidente da Associação 
Amigos do Carro de Boi – 
Asscab, Robson Tristão, utili-
zou a Tribuna Livre durante 
a última sessão da Câmara 
Municipal, no dia 18 de se-
tembro, para agradecer as 
parcerias, e prestar contas 
da Festa do Carro de Boi, re-
alizada em julho deste ano. O 
presidente aproveitou a oca-
sião para anunciar a próxima 
edição do evento, marcada 
para acontecer entre os dias 
5 e 8 de junho de 2014.

“A Asscab é um grupo de 
pessoas direcionadas para 
priorizar a cultura do municí-
pio e resgatar as histórias de 
famílias da cidade e divulgá-
las para as futuras gerações”, 

disse Robson Tristão, ao reu-
nir o objetivo da Associação 
ao realizar a festa e desfile 
do carro de boi.  

“E temos que agradecer a 
muitas pessoas, como ao 
joão Fonseca e ao Roberto 
Marcondes, pela hospeda-
gem dos animais, aos pro-
fessores que arrecadaram 
brinquedos, ao IúnaCult que 
fez a exposição do carreiro e 
ao comércio local de Iúna”, 
comentou. 

De acordo com o presidente 
da Asscab, a 5ª Festa do Carro 
de Boi já está em fase final de 
planejamento e será realizada 
entre os dias 5 e 8 de junho 
de 2014.

parte da programação da fes-
ta. A escola estadual Henrique 
Coutinho também será con-
templada com recurso à parte, 
no valor de R$ 8 mil.

Desde 2006, com algumas ex-
ceções, o desfile escolar foi 
incorporado à programação da 
festa do município, realizado 
pelas escolas de ensino público 
e privado.

O evento é considerado uma 

vitrine cultural, em razão da 
demonstração de criatividade 
e talento dos alunos e profes-
sores, que a cada ano elege um 
tema para a produção.

Este ano, o título do desfile cívi-
co escolar, assinado pelo artis-
ta iunense Anclébio júnior, será 
“Da exuberante Mata Atlântica 
à riqueza dos cafezais... Iúna, 
terra da gente, feita por gente 
da terra!”. Presidente da 

Asscab anuncia 
evento para 2014

Desfile cívico das escolas em comemoração à emancipação política de Iúna, realizado ao longo dos últimos anos 

Robson Tristão agradeceu as parcerias e anunciou 
próxima festa para 05 de junho de 2014


