
Os produtores rurais de café Coni-
lon e arábica de todo o Estado po-
derão utilizar a palha do café nos se-
cadores instalados a menos de 300 
metros de residências e núcleos 
habitacionais não definidos como 
perímetro urbano. A mudança está 
definida na Instrução Normativa nº 
003, publicada na última semana 
pelo Instituto de Defesa Agrope-
cuária e Florestal do Espírito Santo 
(Idaf), que favorece o licenciamen-
to para uso dos equipamentos. E a 
Câmara acompanhou o processo.

“Esse resultado é fruto dos esforços 
dessa Casa, dos vereadores, em es-
pecial da Comissão de Agricultura, 
dos produtores e da Secretaria de 
Agricultura do município. Fizemos 
uma Audiência Pública no ICC, no 
início do ano passado pra discutir 
essa normativa, que vai beneficiar 
muito os cafeicultores de Iúna e 
região. Quando a gente participa 
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Vereadores comemoram 
novas regras para licenciar 
secadores de café

de reunião, busca informações, as 
coisas acontecem”, comemorou o 
vereador João Ribeiro. 

Para o presidente Paulo Henrique 
Leocádio, “a medida foi necessá-
ria, uma vez que na região existem 
muitas pequenas propriedades 
vizinhas, cujas residências são pró-
ximas. O fato inviabilizava o cum-
primento da normativa anterior 
e, consequentemente, o licencia-
mento dos secadores para uso de 
palha de café”.

“A conquista é muito grande”, co-
mentou o vereador Jonathan Bon-
fante. “Cada cidade tem sua reali-
dade e essa normativa era baseada 
no café Conilon, que é diferente 
do arábica. Na nossa região, o café 
não precisa de altas temperaturas 
pra secar e não gera muita fumaça. 
Assim, a normativa ficou adequada 
aos produtores do município”.

Após reuniões e audiência pública, cafeicultores poderão usar palha nos secadores a menos de 300 metros de residências

Salários Aumento para Prefeito, vice, 
secretários, vereadores e servidores. Pág. 2

Equipamento Governo entrega escavadeira 
para atender demandas do município. Pág. 4

Estudantes Alunos do Henrique 
Coutinho participam de sessão. Pág. 6

A nova regra estabelece que 
o procedimento poderá ser 
adotado no período diurno 
(entre 8 horas e 17 horas) e 
deverá ter anuência dos mo-
radores de todas as casas ou 
propriedades rurais do entor-
no. Além disso, caso o cafei-
cultor possua sistema de con-
trole e tratamento da fumaça 
ou se as condições de clima 
e/ou relevo do local onde o 
secador estiver instalado ga-
rantirem segurança ambiental 
na secagem com palha, em-
preendimento poderá ser li-
cenciado sem a anuência dos 
vizinhos e sem faixas de restri-
ção, exceto próximos a esco-
las/creches, postos de saúde 
e núcleos urbanos (cidades e/
ou distritos).

Para operar dentro da faixa de 300 metros, o proprietário do secador deverá 
realizar o controle da temperatura de queima e apresentar um parecer técnico

SAIBA MAIS
Para operar dentro da faixa de 
300 metros, o proprietário do 
secador deverá realizar o contro-
le da temperatura de queima e 
apresentar um parecer técnico 
elaborado por profissional habi-

litado, atestando a segurança 
da queima da palha naquelas 
condições. Esse parecer será 
submetido à análise e aprova-
ção do Idaf para autorização 
do licenciamento ambiental.

“Esse resultado é 
fruto dos esforços 

dessa Casa, dos 
vereadores, em 

especial da Comissão 
de Agricultura, 

dos produtores 
e da Secretaria 

de Agricultura do 
município”.

Vereador João Batista Ribeiro  (PDT)
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Calendário das sessões
7 de março (sexta-feira)

18 de março (terça-feira)
28 de março (sexta-feira)

O atendimento aos pacientes na 
santa Casa de Iúna novamente é 
pauta de discussão dos vereado-
res. Na sessão do dia 18 de feve-
reiro, os parlamentares informa-
ram que continuam a analisar os 
documentos e os trabalhos reali-
zados no hospital da cidade.

As avaliações estão sendo compila-
das pela Comissão Especial, forma-
da pelos vereadores Rogério Cézar, 
Expedito Vieira e marquinho da 
saúde em novembro de 2013. Os 
vereadores já formalizaram reque-
rimentos ao governo municipal, 
solicitando listagem dos nomes e 
funções dos funcionários e gesto-
res responsáveis pela administra-
ção da santa Casa e ofício com o 

Comissão Especial 
mantém apuração 
sobre serviços de 
saúde em Iúna
Requerimentos já foram feitos junto ao governo municipal, incluindo ofício com o valor do repasse de verba

Prefeito, vice-prefeito, secre-
tários, vereadores e servido-
res da Prefeitura Municipal e 
da Câmara de Iúna terão seus 
salários revisados em 6%, de 
acordo com projetos aprova-
dos, por dez votos a um, pe-
los parlamentares na sessão 
do dia 18 de fevereiro.

Os Projetos de lei promovem 
um reajuste de vencimen-
tos utilizando como índice o 
IGPm – acumulado nos últi-

Servidores terão 
salários revisados

mos 12 meses. A revisão vale 
para todos os cargos e padrões 
dos servidores do Pode Execu-
tivo e legislativo, assim como 
para os agentes políticos do 
dois poderes, seguindo o mes-
mo índice.

A revisão nos salários passa a 
valer imediatamente a partir da 
aprovação da Casa de leis, retro-
agindo seus efeitos a 1º de janei-
ro de 2014, data-base da catego-
ria dos servidores públicos.

Vereadores aprovaram os projetos de lei para revisão 
dos vencimentos dos servidores

Comissão Especial da saúde: verea-
dores Rogério Cézar, Expedito Vieira e 
marquinho da saúde

valor do repas-
se do convênio 
do Governo do 
Estado com o 
hospital.

Apesar de re-
ceber recursos 
da municipali-
dade, do Esta-
do e do Sistema Único de Saúde, 
que somados totalizam mais de 
R$ 4,2 milhões por ano, o hos-
pital santa Casa de Iúna é pau-
ta de constantes reclamações 
de pacientes, que informam a 
precariedade dos atendimentos 
médicos e a falta de exames bá-
sicos, que deveriam ser ofereci-
dos gratuitamente.
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Telefones úteis

Na primeira sessão ordinária de 
2014, realizada no dia 07 de fe-
vereiro, os vereadores de Iúna 
discursaram sobre as principais 
demandas da população nos 
últimos meses. Precariedade 
das estradas rurais, sinalização 
de vias, segurança na porta das 
escolas e limpeza urbana foram 
os temas mais discutidos pelos 
parlamentares.

Para o vereador Rogério Cézar, os 
buracos das estradas e as pontes 
sem manutenção das comunida-
des rurais precisam de atenção 
da administração municipal. 

“Acompanhei a situação de 
emergência no município, no fi-
nal de dezembro, após as chuvas. 
Iúna não foi uma catástrofe tão 
pior que os outros municípios. 
Muitas estradas, casas e pontes 
foram destruídas. Mas recebo 
denúncias de que a Prefeitura 
está priorizando trabalhos de 
recuperação em locais particula-
res. Onde é necessário não está 
sendo feito, como em Três Pon-
tes, que não recebe mais trans-
porte escolar porque a estrada 
está muito ruim. Não dá pra en-
tender. Emergência é emergên-
cia. Em Córrego das Araras tem 
mais de um ano que não recebe 

Primeira sessão de 2014: 
vereadores discursam sobre 
precariedade das estradas

reparo nas estradas”.

Já o vereador Jonildo de Castro 
muzi levantou para discussão a 
situação da limpeza das ruas da 
cidade. 

“Percorri as ruas do Quilombo na 
última semana e vi que as ruas es-
tão sujas e cheias de entulho. Uma 
placa de sinalização está caída há 
meses e ninguém teve a coragem 
de colocar a placa de pé. As pon-
tes que dão acesso a Iúna estão 
horríveis. Em dezembro, a Avenida 
Galaor Rios, em pleno Natal estava 
suja, cheia de lixo. E não tinha uma 
luz sequer pra mostrar que era Na-
tal. Nós, vereadores, precisamos 
balançar a administração pra fazer 

segurança nas escolas e limpeza urbana também foram temas de discussão

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) 3545-3139 • 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

Telefones úteis

as coisas acontecerem”, declarou 
o vereador.

SEgurAnçA nAS ESColAS
Tema constante na pauta de dis-
cussão dos vereadores, a segu-
rança nas escolas, em especial no 
horário de saída dos alunos, foi 
abordada pelo vereador Expedito 
Vieira, que novamente solicitou 
policiamento das escolas. 

“O trânsito nas ruas e avenidas 
onde estão as escolas é grande e 
pode causar acidentes entre ve-
ículos e os alunos. Já sugerimos 
implantar guarda municipal para 
organizar o trânsito na hora de 
saída dos estudantes”, comen-
tou o vereador.  

manutenção de pontes e estradas da zona rural são demandas frequentesA Câmara voltou a discutir a falta de segurança e policiamento nas escolas

“Com as chuvas de dezembro, muitas 
estradas, casas e pontes foram 
destruídas. Mas recebo denúncias 
de que a Prefeitura está priorizando 
trabalhos de recuperação em locais 
particulares”.
Vereador Rogério Cézar (sDD)

“Percorri as ruas do Quilombo e 
vi que elas estão sujas e cheias 

de entulho. As pontes que dão 
acesso a Iúna estão horríveis. 

Em dezembro não tinha uma luz 
sequer pra mostrar que era natal. 

nós, vereadores, precisamos 
balançar a administração”.

Vereador Jonildo de Castro muzi (PR)
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4	Solicita reparo do calça-

mento da Avenida Profes-
sor Amphilóphio de Oli-
veira, Bairro Guanabara, 
que se encontra danificado 
e causando sérios transtor-
nos aos moradores. 

4	Solicita reparo no telhado 
da Escola Municipal Dalila 
de Castro Rios, que fica no 
Bairro Guanabara, visando 
evitar prejuízo ao municí-
pio e transtornos aos servi-
dores e alunos.

4	Serviço de conclusão da 
pavimentação da Rua Ar-
cendino Silva, Bairro Fer-
reira Vale, para atender 
pedido de diversos mora-
dores da via que se sentem 
prejudicados pela poeira e 
pela chuva que prejudica o 
trânsito de veículos e aces-
so as residências. 

4	Instalação de um bebe-
douro nas dependências 
do Parque de Exposições 
da Prefeitura onde funcio-
na duas Secretarias do Mu-
nicípio, visando oferecer 
água de boa qualidade aos 
servidores que atuam na 
área e aos visitantes.

Adriano Ornelas
PmDB - adriano@ 
camaraiuna.es.gov.br

Vereadores acompanham 
entrega de escavadeira 
hidráulica ao município
O Presidente da Câmara, Paulo 
Henrique leocádio da silva, e 
os vereadores João Batista Ri-
beiro, João Elias Colombo Hors-
th, Adriano Ornelas e José mar-
cos de moraes acompanharam 
a cerimônia de entrega de uma 
escavadeira hidráulica realizada 
pelo governador em exercício, 
Givaldo Vieira, ao município de 
Iúna. Na ocasião, as autorida-

des presentes assinaram uma 
ordem de serviço para criação 
de um plano de desenvolvimen-
to local com base nos pequenos 
negócios.

A máquina, que demandou in-
vestimento de R$ 310 mil, será 
utilizada pela administração mu-
nicipal para atender as deman-
das dos agricultores rurais de 

Equipamento foi entregue pelo governador em exercício, Givaldo Vieira, 
que também assinou ordem de serviço do Plano de Desenvolvimento local 

Vereadores, Prefeito e vice participaram da cerimônia de entrega da escavadeira hidráulica pelo governador em exercício, Givaldo Vieira

Iúna para abertura de estradas, 
acerto de barrancos, limpeza de 
córregos, entre outros serviços.

“Acompanhamos todas essas 
ações de perto, que beneficiam 
muito a população, e esse inves-
timento, em especial ao produ-
tor rural, vai ajudar muito”, ana-
lisou o Presidente da Câmara, 
Paulo Henrique leocádio.

“Acredito que a nova 
máquina vai ajudar 
muito o homem do 

campo, principalmente 
na manutenção de 

estradas, que precisam 
de reparos urgentes.

Vereador Paulo Henrique leocádio (PR)
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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	Instalação de dois quebra 
molas na Travessa Sabiá, 
Maré mansa, Bairro Quilom-
bo (foto), haja vista que o 
trânsito de veículos oferece 
perigo às crianças. 

4	Colocação de uma faixa de pe-
destre na Rua Espírito Santo, 
Bairro Quilombo, em frente ao 
Kimercado. 

4	Solicita que seja derrubado o 
esqueleto da obra que seria 
usada para construção do es-
paço da terceira idade (foto), 
no bairro Quilombo, pois a 
mesma está causando trans-
tornos uma vez que crianças 
estão subindo na obra, cor-
rendo o risco de cair.  

Rogério Cézar
sDD  - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br
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4	Solicitam que seja avaliada a metodologia 
que está sendo utilizada pelo RH para o pa-
gamento do adicional dos Agentes Comuni-
tários de Saúde, bem como, avaliar a possi-
bilidade de pagamento do abono pago pelo 
ministério, chamado de 14° para a categoria 
e, ainda, disponibilizar uma agenda para uma 
reunião com os agentes a fim de discutir suas 
reivindicações. 

4	Solicita informações da Se-
cretaria de Saúde da Mu-
nicipalidade sobre o moti-
vo da falta de médico nas 
localidades de são João do 
Príncipe, Rio Claro e laranja 
da Terra, pois a população 
está sem atendimento. 

4	Solicita reparo em uma 
ponte de madeira que 

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

Plenário em ação

4	Requer do Poder Executivo 
documentação referente à 
Prestação de Contas da Festa 
do Município, realizada no mês 
de outubro de 2013, data da 
emancipação política de Iúna. 

4	Construção de uma canaleta 
para escoamento das águas 
pluviais a Rua José Pedro Gon-
çalves, conforme abaixo assi-
nado dos moradores.

4	Solicita a colocação de núme-
ros nos imóveis residenciais 
e comerciais localizados no 
Bairro Guanabara, pois os cor-
reios, através de seus funcio-
nários, não estão entregando 
correspondências no bairro 
pela falta dessa informação.

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

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

fica localizada na Serra do 
Fama, visando evitar aci-
dente com veículos, haja 
vista que a mesma encon-
tra-se em péssimas condi-
ções de conservação.

4	Requer informações da 
Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
sobre o recurso destinado 
à construção do Centro 
Multiuso que será utiliza-
do pela Terceira Idade. 



Câmara Cidadã o que é a lei da 
Transparência?

A lei Complementar 131, 
também conhecida como 
lei da Transparência, é uma 
lei brasileira, sancionada em 
2009, que obriga a União, os 
estados e os municípios  a 
divulgar seus gastos na inter-
net. O objetivo é aumentar 
a transparência da gestão 
pública, permitindo que o ci-
dadão acompanhe como o 
dinheiro público está sendo 
utilizado e ajude a fiscalizar, 
contribuindo para o aumento 
do controle social, para uma 
gestão democrática e para o 
combate à corrupção.

Assim, devem estar à dispo-
sição de qualquer interessa-
do, por meio de site na inter-
net, todos os atos praticados 

pelas unidades gestoras no de-
correr da execução da despesa, 
no momento de sua realização 
e, quando for o caso, ao pro-
cedimento licitatório realizado. 
Também devem estar disponí-
veis nos sites o lançamento e o 
recebimento de toda a receita 
das unidades gestoras, inclusi-
ve referente a recursos extraor-
dinários.

Os municípios que não cumpri-
rem a lei da Transparência ficam 
impedidos de receber transfe-
rências voluntárias, ou seja, re-
cursos financeiros repassados 
pela União aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios em decor-
rência da celebração de convê-
nios, acordos, ajustes ou outros 
instrumentos similares.

Para conhecer um pouco mais so-
bre as atividades realizadas antes, 
durante e após as sessões ordiná-
rias na Câmara municipal de Iúna, 
um grupo de alunos do curso de 
marketing, da Escola Henrique 
Coutinho, participou da última 
reunião dos vereadores, no dia 18 
de fevereiro.

Durante a sessão, os estudantes 
observaram a atuação e os discur-
sos dos parlamentares. “É muito 
gratificante receber na Câmara 
jovens estudantes interessados 
na vida política da cidade. A par-
ticipação deles reflete em muitas 
coisas boas para o futuro, para o 
desenvolvimento da cidadania. Es-
peramos que essas visitas se tor-
nem cada vez mais frequentes”, 
declarou o Presidente da Câmara, 
Paulo Henrique leocádio da silva.

De acordo com a professora de 
marketing, Giovana Barbosa Og-
gione, é a primeira vez que mui-

Jovens acompanham 
atividade legislativa 
em Iúna Estudantes do curso de marketing, da Escola Henrique 

Coutinho, avaliam trabalhos dos vereadores

União, estados e municípios devem disponibilizar informações 
sobre a execução orçamentária e financeira

tos visitam a 
Câmara. Após 
as primeiras 
impressões da 
atividade legis-
lativa, o grupo 
fará relatórios 
e produzirá 
uma sugestão 
de Projeto de 
Lei. “A ideia é 
que eles vivenciem na prática o 
que estudamos na disciplina de 
marketing social. Esse trabalho 
faz parte da grade do curso e, 
após avaliação, o Projeto de lei 
elaborado pelos alunos deverá ser 
apresentado na Câmara, para os 
vereadores”, conclui a professora.

A estudante Ana Paula Ferreira 
disse que sempre acompanha e 
participa da vida política da cida-
de. “Acompanho o vereador que 
eu votei e sempre cobro por me-
lhorias para a cidade e para a po-
pulação”, contou.  

O Presidente da Câmara, Paulo Henrique leocádio, e a turma de marketing do Henrique Coutinho

Alunos do curso foram convidados a fazer parte da mesa

6 Fique por Dentro

Já os alunos Alessandro Rodri-
gues e Joyce Gomes de Andra-
de disseram que a experiência 
de acompanhar a sessão ao 
vivo, pessoalmente, foi muito 
gratificante. “Eu já ouvi algu-
mas vezes pelo rádio. Participar 
pessoalmente foi bom, mas eu 
esperava que houvesse mais 
projetos para discutir e apro-
var”, avaliou Joyce.

A Câmara de Iúna realiza três 
sessões ordinárias por mês. A 
próxima acontecerá no dia 27 de 
fevereiro, às 19h.

ConFIrA oS PorTAIS DA TrAnSPArênCIA

governo Federal:  www.portaltransparencia.gov.br

governo do Estado: www.transparencia.es.gov.br

Prefeitura de Iúna: www.iuna.es.gov.br  

Câmara de Iúna: www.camaraiuna.es.gov.br


