
4	Tolentino	Ferreira	Eler 
Indicado pelo vereador Adriano Salviete

4 Leila	Vieira	de	Andrade	Santece 
Indicada pelo vereador Expedito Vieira de Andrade Filho

4 Josias	Mário	da	Vitória 
Indicado pelo vereador João Batista Ribeiro

4 Eny	Alves	Maciel 
Indicado pelo vereador Cabo Joceni

4	Jennifer	Martins	Bonfante 
Indicada pelo vereador Jonathan Bonfante Moreira

4	Juciene	Maria	Catarinozi	Carvalho 
Indicada pelo vereador Jonildo de Castro Muzzi

4	Graciely	Silva	de	Souza 
Indicada pelo vereador José Marcos de Moraes

4 Walter	Geraldo	Pinheiro	Canabarro 
Indicado pelo vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva

4	José	Satírio	da	Silva 
Indicado pelo vereador Rogério Cezar

4	João	Veríssimo	de	Melo 
Indicado pelo vereador Weverson da Silva Feitosa (Zizinho)

4 Enio	Bergoli	da	Costa 
Indicado pelo vereador João Elias Colombo Horsth

O mês de outubro foi marcado pe-
las homenagens que a Câmara Mu-
nicipal promoveu para os cidadãos 
que se destacaram em suas áreas 
de atuação em prol do município, 
buscando beneficiar a população. 

Durante Sessão Solene realizada 
no Iúna Campestre Clube - ICC, 
os vereadores entregaram os tí-
tulos de Cidadão Iunense, Cida-
dão Iunense Ausente, Cidadão 
Iunense Presente e Comenda 

Cidadã
Câmara
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Personalidades 
são homenageadas 
em Sessão Solene
Câmara  realiza entrega de títulos de Cidadão Iunense aos que 
se destacaram nos serviços prestados à cidade e aos munícipes

Estradas rurais Iúna terá novos 
trechos pavimentados. Pág. 02

Discussão Após análises, aumento 
do IPTU é cancelado. Pág. 3

Parlamentar Rio Pardo a 14 per-
sonalidades. O evento foi segui-
do de coquetel para os homena-
geados e seus familiares.  

Indicado pelos vereadores, o títu-
lo Cidadão Iunense Presente foi 
entregue ao empresário industrial 
Everaldo Pereira Sales, pelos re-
levantes serviços prestados, em 
especial à economia do município, 
com geração de empregos. Já o 
título Cidadão Iunense Ausente, in-

dicado pelo vereador José Marcos 
de Moraes, homenageou o médico 
Roberto de Almeida César, atual-
mente residindo em Vitória. 

Ainda durante a solenidade, a 
Câmara homenageou, com a 
Comenda Parlamentar do Rio 
Pardo, o deputado federal Lelo 
Coimbra, em reconhecimento ao 
trabalho realizado no município.

Veja fotos do evento na página 6.

TíTulo DE CiDaDão iunEnSE – 2013

Os homenageados da noite Lelo Coimbra recebe Comenda Parlamentar do Rio Pardo



Calendário das sessões
08 de novembro (sexta-feira)

18 de novembro (segunda-feira)
28 de  novembro (quinta-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 “Não te satisfaças com o programa de um partido: inventa melhor”. 
Agostinho Silva (1906  - 1996), filósofo, poeta e ensaísta português.
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Jornal Câmara Cidadã

Representando a Câmara Munici-
pal, o Presidente da Casa de Leis 
Paulo Henrique Leocádio da Silva 
e os vereadores João Elias Colom-
bo Horsth e Jonathan Bonfante 
estiveram presentes no encontro 
realizado pelo Governo do Estado, 
no início de outubro, em Vitória, 
que anunciou  investimentos para 
pavimentação do trecho de 16,2 
km, que compreende o entron-
camento da BR 262 (Pequiá), São 
José das Três Pontes, São João do 
Príncipe e Rio Claro. 

“As obras vão melhorar o tráfego 
nas estradas rurais, facilitando o 
escoamento da produção agrí-
cola”, comentou o presidente da 
Câmara. A pavimentação tam-
bém facilitará a geração de no-
vos negócios e o fortalecimento 

do agroturismo, setor que gera 
empregos diretos e renda adicio-
nal para os produtores rurais.

Os municípios beneficiados pelo 
programa também receberão 
melhorias no sistema de energia 
elétrica, com a substituição das 

Durante discurso na Câmara 
de Iúna, o vereador Rogério 
Cézar, ex-PRB, anunciou sua 
migração para o Partido Soli-
dariedade e também sua pos-
se como presidente do parti-
do no município. 

Fundado em outubro do ano 
passado, o Solidariedade foi 
aprovado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) no dia 24 de 
setembro e adotará como sigla 
partidária SDD e terá o núme-
ro 77 como representação nas 
eleições de 2014. Trata-se do 
32º partido político do país. 

iúna receberá 
investimentos para 
pavimentação de 
estradas rurais 

Vereador migra 
para o Partido 
Solidariedade

redes monofásicas por trifásicas, 
e investimentos nos sinais de te-
lefonia móvel e Internet 3G.

Acompanharam o anúncio em 
Vitória cerca de 80 moradores 
das comunidades do Príncipe, 
Rio Claro e Santa Clara. 

“O partido nasceu do movimen-
to sindical e tem como principal 
bandeira as reivindicações traba-
lhistas, como o fim do fator pre-
videnciário. Teremos uma posição 
de independência”, explicou o ve-
reador Rogério Cézar.

no Espírito Santo, o partido conta 
com um total de 63 vereadores, 
além da prefeita de Presidente 
Kennedy, Amanda Quinta. Atual-
mente são 33 diretórios estabele-
cidos no Estado, mas o desafio é 
chegar a um número entre 60 e 
70 para fortalecer o partido para 
o ano eleitoral. 

Rogerio Cezar é presidente local do Partido Solidariedade

Presidente da Câmara, Paulinho da Toca, e o vereador Jonathan Bonfante 
acompanharam anúncio das obras de pavimentação com autoridades do município



O anúncio do aumento do Im-
posto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) de Iúna resultou em 
discussões e insatisfação por 
parte dos moradores desde o 
final de setembro, quando os 
mesmos receberam o carnê para 
pagamento da taxa. O assunto 
movimentou a Câmara Muni-
cipal nas últimas sessões, nas 
quais vereadores e população 
levantaram questões relativas 
à legalidade do reajuste. Após 
análises e reuniões entre os ve-
readores, as procuradorias dos 
Poderes Legislativo e Executivo 
e os demais responsáveis pela 
gestão municipal, a Prefeitura 
suspendeu a nova cobrança, 
considerada inconstitucional.

Os vereadores, em seus discur-
sos, informaram que não houve 
apresentação das justificativas 
para o aumento do imposto por 
parte do Poder Executivo à Câ-
mara. “Antes do anúncio fizemos 
uma reunião rápida com a Secre-
tária de Fazenda na qual foram 
passadas algumas informações 
e outros detalhes seriam envia-
dos com mais preparo, mas isso 
não foi feito. Ficamos surpresos 
com esse aumento. Acho que 
deveria ser feito uma audiência 
pública para a população se pre-
parar para essas revisões”, disse 
o vereador Rogério Cézar.

Tribuna PoPular
De acordo com Jeferson Miranda, 
que usou a Tribuna Popular da 
Casa de Leis, o aumento da taxa 
não tem base legal, não tem estu-
do técnico e deveria ser discutido 
em Projeto de Lei aprovado pela 
Câmara. “O artigo 174 do Códi-
go Tributário Municipal orienta 
que caberá ao órgão tributário 

após análises na Câmara, 
aumento do iPTu é cancelado

elaborar proposta e Projeto de 
Lei de atualização do valor venal 
dos imóveis para efeito de cálcu-
lo predial e territorial urbano do 
exercício seguinte. não se pode 
fazer um reajuste dessa magni-
tude sem antes fazer uma elabo-
ração criteriosa, para não pesar 
para a população. A maioria ab-
soluta não tem condições finan-
ceiras para suportar o reajuste”, 
analisou Miranda.

O vereador Jonildo de Castro 
Muzi confirmou que as altera-
ções do IPTU não foram discu-
tidas na Câmara. “Realmente, o 
assunto não passou pela Câma-
ra. Sabíamos do reajuste, mas 

Vereadores e população discutiram as alterações e ajustes legais. Prefeitura estudou novamente o ajuste e cancelou a cobrança da taxa
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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

não que seria dessa forma. no 
ano passado a prefeitura arre-
cadou R$ 140 mil com o IPTU. É 
um descaso. Há 17 anos os pre-
feitos não vêm atualizando os 
índices, nem IPTU, nem IGPM. 
Os prefeitos, antigamente, 
achavam que mexer com essa 
atualização era perder eleição, 
mas o gestor público tem que 
entender que se trata de uma 
verba para benefício de todos”, 
explicou. Ainda durante seu dis-
curso, o vereador levantou dis-
cussão acerca da isenção do im-
posto para os que ganham até 
um salário mínimo.

Em nota, a Secretaria Municipal 
da Fazenda informou que rea-
lizou estudo em parceria com 
a procuradoria e os setores de 
engenharia e fiscalização, cons-
tatando que o valor do IPTU era 

cobrado de forma irregular e 
que, pelo Código Tributário Mu-
nicipal, para imóvel urbano a alí-
quota é 0,5% do valor de venda e 
para o imóvel territorial, aquele 
que não está edificado, é de 2%. 

Jeferson 
Miranda usou 

a Tribuna 
Popular pra 

analisar o 
aumento 

do IPtU

O vereador Jonildo de Castro Muzi 
confirmou que as alterações do IPTU 
não foram discutidas na Câmara.
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Plenário
4	Construção	 de	 quebra-

mola	 na	 Avenida	 São	
Vicente	 de	 Paula	 (foto),	
bairro	Quilombo, visando 

evitar que os veículos auto-
motores trafeguem em alta 
velocidade no trecho da ci-
tada via pública. 

Cabo Joceni
PMDB - joceni@camaraiuna.es.gov.br

4	Moção	 de	 Congra-
tulações	 à	 empresa	
de	 ônibus	 Minastur	
Transporte	 e	 Turismo, 
por meio dos seus só-

4	reforma	 do	 calçamento	
da	rua	José	Luiz	de	Castro	
(foto),	 Bairro	 Vila	 nova, 
haja vista que os bloquetes 
estão soltando, o que pode 
causar prejuízos aos proprie-
tários de veículos automoto-
res que circulam pela via.

4	Construção	 de	 mata-bur-
ros	 na	 estrada	 vicinal,	 da	
propriedade	 do	 Senhor	

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

Poluição sonora: nível de 
ruído da publicidade volante 
não é fiscalizado

Câmara Cidadã 4

Vandimar	 Teba	 em	 direção	 a	
Serrinha	 ii	 e	 Banco	 da	 Terra	
dos	Jovens. na estrada existem 
cinco porteiras, o que tem difi-
cultado o trânsito de veículos.

4	Construção	de	quebra-molas	
na	 rua	 Francisco	 Augusto	
de	 Castro,	 Bairro	Quilombo, 
pois os veículos estão desen-
volvendo alta velocidade nes-
se trecho da via pública.

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

cios-proprietários, senho-
res Eromir Mendes Ruiz e 
Marcos Poubel Ruiz, pelos 
bons serviços prestados 
aos nossos munícipes.

Fundo CidadES é aprovado
Os vereadores da Câmara de 
Iúna aprovaram o Projeto de Lei 
para criação de um fundo mu-
nicipal para receber os repasses 
do Fundo CidadES lançado pelo 
Governo do Estado em setem-
bro. O mecanismo foi criado 
para ajudar as administrações 
diante do atual cenário econô-
mico e reduzir a burocracia dos 
convênios. Iúna receberá R$ 

2,4 milhões só para investir em 
obras e equipamentos.

Para receber recursos do Fundo, 
o Poder Executivo deverá apre-
sentar um plano de trabalho à 
Secretaria de Estado de Econo-
mia e Planejamento. O prazo 
para apresentação dos planos de 
trabalho será do dia 1º de outu-
bro a 31 de março de 2014.

Moradores de diversos bairros 
de Iúna estão manifestando in-
satisfação quanto ao volume do 
som da publicidade volante, de 
motos e carros, que circulam 
pelas ruas em dias e horários 
diferentes do que determina a 
Lei nº 2405/2011, que trata da 
poluição sonora.

Em um de seus discursos no 

Plenário, o vereador Rogério 
Cézar reproduziu carta de  um 
morador, reclamando sobre a 
altura do volume do som dos 
veículos de publicidade, e ex-
plicou que a reclamação já foi 
encaminhada e discutida com o 
secretário de Meio Ambiente.

“A Lei está desatualizada, não 
está correta e tem muito o que  

ser ajustada. O secretário de 
Meio Ambiente ficou de conver-
sar com as empresas responsá-
veis”, comentou o vereador Ro-
gério Cézar.

O Presidente da Câmara, Paulo 
Henrique Leocádio, também co-
mentou que essa situação precisa 
ser revista e melhor regulamenta-
da pela administração municipal.

Vereadores se movimentam 
para cobrar regulamentação 
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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	Aquisição	 de	 equipamen-
tos	 com	 a	 finalidade	 de	
instalar	 uma	 Academia	
de	 Ginástica	 Popular	 no	
distrito	de	nossa	Senhora	
das	Graças, em atenção a 
pedidos de diversos mora-
dores, principalmente pes-
soas da melhor idade. 

4	instalação	 de	 grades	 de	
proteção	 nas	 janelas	 do	
Posto	de	Saúde	do	Distrito	
de	 Pequiá, haja vista que 
os vidros das janelas estão 
sendo quebrados, pois do 
lado do Posto de Saúde está 
localizada uma quadra de 
futebol. 

4	retirada	 do	 entulho	 de-
positado	na	rua	José	Pe-
dro	 Gonçalves, a pedido 
de moradores, haja vista 
que o mesmo está pre-
judicando o trânsito de  
veículos e o ir e vir dos 
pedestres.

em ação

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

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

4	Estudo	 para	 mudança	 de	
padrão	 iV	 para	 o	 Vii	 dos	
setores	da	Prefeitura, visan-
do melhorar o vencimento 
dos ocupantes do cargo de 
motorista. Que o mesmo es-

tudo seja estendido as demais 
categorias, como auxiliar admi-
nistrativo, operador de máqui-
na pesada e fiscal, contribuindo 
para o reconhecimento das de-
vidas classes. 
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4	Substituição	 da	 rede	 de	 es-
goto	 sanitário	 que	 fica	 na	
rua	 José	 Trindade	 Martins,	
Distrito	 de	 nossa	 Senhora	
das	Graças, que se encontra 
constantemente está entupi-
da, causando sérios transtor-

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

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

4	Estudo	 para	 doação	 de	
terreno	 para	 instalação	
de	 uma	 guarnição	 do	
Corpo	de	Bombeiros para 
atender a cidade e os mu-
nicípios vizinhos.

nos aos moradores. 

4	Abertura	de	um	retorno	na	
Avenida	 Antônio	 Augusto	
de	oliveira, em frente a Rua 
Laurentino de Freitas, bairro 
Pito.

Cabo Joceni
PMDB - joceni@camaraiuna.es.gov.br

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

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

Paulo Henrique
PMDB - paulinho@ 

camaraiuna.es.gov.br

4	Contratação	de	plano	de	saúde para atender aos servidores públicos do município. 

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

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

José Marcos de Moraes 
PRB - marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Aquisição	de	terreno	na	localidade	de	Bonsucesso	para	a	construção	de	uma	Quadra	Esportiva	
Escolar	Coberta, haja vista que a escola e a comunidade não contam com uma área de lazer para 
os jovens. 

4	Construção,	 com	 ur-
gência,	de	extensão	de	
rede	 elétrica	 na	 loca-
lidade	 de	 Córrego	 Boa	
Sorte, Distrito de nossa 
Senhora das Graças.

4	Construção	 de	 exten-
são	 de	 rede	 elétrica	
com	iluminação	pública	
na	 chegada	do	Distrito	
de	 Santíssima	 Trinda-
de, em direção ao Cór-
rego das Araras, visando 
atender diversos mora-
dores, que vem reivin-
dicando este benefício 
para maior segurança.

4	Substituição	 das	 lâmpa-
das	 queimadas	 da	 rodo-
viária,	 para proporcionar 
segurança aos usuários.

4	recuperação	 do	 asfalto	
da	rodovia	“Caminhos	do	
Campo”	que	liga	a	cidade	
ao	ponto	turístico	da	Água	
Santa, haja vista que os bu-
racos aumentaram e, com 
isto, coloca em risco vidas 
de pedestres e motoristas 
que circulam pela rodovia. 

4	Construção	 de	 dois	 que-
bra-molas	 na	 Avenida	
Amintas	osório	de	Mattos 
em direção ao Parque de 
Exposição da cidade.

4	reparo	 do	 calçamento	 da	
rua	 Claudionor	 Mariano	
da	 Silveira,	 bairro	 nossa	
Senhora	das	Graças, pois o 
piso apresenta irregularida-
des, o que dificulta o trânsi-
to de veículos e pedestres.

Adriano Ornelas
PMDB  - adriano@

camaraiuna.es.gov.br

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

4	Que	seja	elaborado	projeto	
de	 lei	 complementar	 que	
regulamente	o	artigo	195	da	
Lei	orgânica	Municipal que 

trata-se de isenção de IPTU 
para aposentados e pensio-
nistas de renda não superior 
a um salário mínimo.
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Sessão Solene de  entrega 
de títulos e homenagens


