
“A prestação de serviços de saú-
de na nossa cidade está cada vez 
pior!”. A afirmação do Presidente 
da Câmara, Paulo Henrique Leo-
cádio da Silva, deu o tom das dis-
cussões das últimas sessões na 
Casa de Leis. Vereadores cobram 
documentos e ações efetivas da 
Administração Municipal sobre 
os serviços de saúde à população, 
que reclama pela precariedade 
no atendimento médico na Santa 
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Saúde em Iúna: Câmara forma 
Comissão Especial para 
analisar convênios

Casa de Iúna e nos postos de saú-
de dos distritos, assim como pela 
falta de convênios para realização 
de exames gratuitos.

Sobre as constantes denúncias re-
ferentes ao atendimento na Santa 
Casa, a Câmara formou uma Co-
missão Especial, formada pelos 
vereadores Rogério Cézar, Expe-
dito Vieira e Marquinho da Saú-
de, para analisar os documentos 

e convênios 
com os gover-
nos estadual 
e municipal e 
as prestações 
de contas do 
hospital, que 
até o momen-
to não foram 
enviados para 
apreciação. 

“A direção da 

Projetos Mais Médicos e CIM-Pedra Azul também são pautas de discussões dos vereadores, que cobram ação da administração municipal

Parque Industrial Comissão vai analisar 
documentos e regulamentação da área. Pág. 2

Mais Médicos Vereadores apontam erros no 
projeto da Administração Municipal. Pág. 4

Fiscalização Tempo de espera em bancos 
deve durar até 30 minutos. Pág. 6

Santa Casa colocou uma placa 
no hospital informando que a 
Prefeitura está devendo R$ 110 
mil ao hospital. Mas até feverei-
ro Prefeitura tem feito o repas-
se mensal de R$ 70 mil. Porém, 
para fazer o pagamento de mar-
ço, o hospital tem que fazer a 
prestação de contas. Temos que 
conversar e discutir mais, para 
fazer o melhor pra nossa cida-
de”, comentou o vereador Jona-
than Bonfante.

Desde o final de fevereiro, os 
parlamentares também questio-
nam sobre o convênio que a Pre-
feitura Municipal firmou com um 
hospital de Guaçuí para atender 
as gestantes iunenses em traba-
lho de parto. 

“Ter que andar mais de 40 quilô-
metros pra essas mulheres ganha-
rem bebê é uma vergonha. Tive 

O Presidente da Câmara, Paulo 
Henrique Leocádio, discute sobre 

precariedade no atendimento médico

Santa Casa de Iúna: Comissão Especial 
aguarda documentos e prestação de contas 
de gastos e convênios para apreciação 

a informação que a Prefeitura fez 
convênio com o hospital de Gua-
çuí porque a Santa Casa não quis 
pactuar”, avaliou o vereador Jonil-
do de Castro Muzi.

Já o vereador Zizinho disse que 
a Santa Casa tem condições e 
profissionais para atender. “Nós 
precisamos pressionar o Estado 
para liberar verbas”.

“Temos crianças 
nascendo em Ibatiba, 
Guaçuí, Alegre. Daqui 
a pouco não teremos 

mais iunenses”.
Vereador Jonildo Muzi (PR)Continua na página 3.
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Calendário das sessões
8 de abril (terça-feira)

18 de abril (sexta-feira)
28 de abril (segunda-feira)

Para analisar os documentos 
que regularizam o uso do Par-
que Industrial, assim como 
avaliar a infraestrutura e a fis-
calização das obras do local, a 
Câmara constituiu uma Comis-
são especial formada pelos ve-
readores João Ribeiro, Expedito 
filho e Rogério Cézar.

Desde outubro do ano passado, 
o Legislativo vem solicitando 
relatórios e estudos técnicos ao 
setor de engenharia da Prefei-
tura Municipal, sobre tráfego de 
veículos e construções na área 
comum do Parque, mas até o 
momento os documentos não 
foram encaminhados para ava-
liação da Câmara. 

Os vereadores Adriano Salviete e José Marcos de Moraes es-
tiveram em Vitória, no último mês, participando de uma reu-
nião no gabinete do deputado estadual Josias Da Vitória, com 
representantes da empresa de telefonia fixa Oi (antiga Tele-
mar). A pauta da agenda foi para solicitar melhorias no sinal e 
instalação de telefones fixos no distrito de Trindade.

Desde setembro de 2013, os vereadores também acompa-
nham o anúncio do Governo do Espírito Santo para instala-
ção de serviços de telefonia móvel e internet 3G em mais 
71 localidades rurais de 60 municípios do Estado. Em Iúna, 
as localidades de São João do Príncipe e Trindade serão be-
neficiadas.

João Ribeiro, Expedito 
Filho e Rogério Cézar 
formam Comissão do 
Parque Industrial

A preocupação dos vereadores 
é quanto à infraestrutura defi-
ciente no local e sobre os planos 

Vereadores vão analisar documentos e regulamentação do uso da área por empresas e indústrias

Vereadores Rogério Cézar, Expedito filho e João Ribeiro

Melhorias nos serviços 
de telefonia em Trindade

de expansão de empresas, que 
constroem sem as devidas fisca-
lizações.
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Nas últimas sessões ordinárias 
de março, a Câmara de Iúna rece-
beu, analisou e discutiu o Proje-
to de Lei enviado pela Prefeitura 
Municipal para custear despesas 
de alimentação, transporte e 
moradia dos médicos cubanos 
que chegarão ao município para 
atender nas unidades de saúde, 
conforme parâmetros do pro-
grama Mais Médicos, do Gover-
no federal. De acordo com os 
vereadores, em seus discursos, 
o projeto consta despesas altas, 
que poderiam ser investidas em 
profissionais da região.

De acordo com o Projeto, o auxí-
lio alimentação para os médicos, 
por exemplo, poderá custar até 
R$ 700,00 mensais, enquanto a 
moradia até R$ 2.500,00, com 
aluguel. A ajuda de custo será 

Projeto para custear 
programa Mais Médicos 
é discutido em plenário

paga ao profissional por meio de 
ressarcimento após comprovação 
do pagamento da despesa. Além 
disso, o município providenciará 
deslocamento dos médicos de 
casa ao local de trabalho.

“Esse modelo de projeto é inviá-
vel. Além de trazer médico de fora 
está ficando muito mais caro do 
que contratar um profissional dire-
to. É um projeto mal feito e pode 
atrapalhar a vinda dos médicos 
que tanto precisamos”, comentou 
o vereador João Batista Ribeiro.

Sobre as idas e vindas do projeto 
de Lei para ajuste da Prefeitura 
Municipal, o vereador Weverton 
da Silva feitosa, Zizinho, explicou 
que o mesmo não recebeu as de-
vidas alterações baseadas na re-
alidade do município. “O projeto 

Vereadores reclamam dos erros apresentados nos projetos enviados pela administração municipal

Mais Médicos foi passado para 
todos os municípios adequarem 
às suas realidades. Mas o daqui 
foi retirado pela prefeitura para 
adequar, mas enviaram outro 
muito parecido, sendo que era 
só fazer uma emenda. E os médi-
cos já estão na cidade, visitando 
os locais de trabalho”, comentou 
o vereador.

“Precisamos resolver isso. Pare-
ce que Rio Claro e Príncipe terão 
atendimento médico em breve. 
Em Pequiá não encontra médi-
co pra trabalhar lá. Em Laranja 
da Terra já temos uma médi-
ca do Provab atendendo pelas 
manhãs”, comentou o vereador 
João Elias Colombo Horsth.

ERRoS Do ExECuTIvo
Para o Presidente da Câmara, 

Projeto Mais Médicos prevê a contratação 
de médicos para atender nos distritos de Iúna 

Paulo Henri-
que Leocádio 
da Silva, esse 
projeto, assim 
como outros 
que são envia-
dos pelo Poder 
Executivo para 
a Câmara pre-
cisam ser mais 
bem elabora-
dos e revisa-
dos, com ter-
mos e valores 
coerentes ao município.  

“A Casa de Leis está sempre 
aberta para ajudar na produção 
dos projetos. Temos dois procu-
radores de gabarito à disposição, 
que podem analisar os projetos 
que vêm da Prefeitura com ante-
cedência e podem ser discutidos 

pra que erros como esse não 
ocorram. Peço que os responsá-
veis da administração nos procu-
rem para discutirmos antes, pois 
é frequente o número de erros 
na legislação, o que faz com que 
os projetos sejam rejeitados, 
atrasando a votação pelos verea-
dores”, esclareceu o Presidente.

Desde o ano passado, a Câ-
mara aprovou a participação 
do município no Consórcio 
Público da região Sudoeste 
Serrana – CIM Pedra Azul, que 

prevê suporte para realização de 
exames, cirurgias e atendimento 
médico especializado. Mas, a par-
ticipação do município ficou com-
prometida devido a não inclusão 

da contrapartida de R$ 120 mil no 
Orçamento Municipal de 2014 e 
no Plano Plurianual.

O vereador João Batista Ribeiro 
lembrou que no ano passado a 
Câmara aprovou o projeto em ca-
ráter de urgência. “A questão da 
saúde em Iúna é crítica. O municí-
pio aderiu ao Consórcio em 2013, 
mas a Prefeitura não incluiu os 
investimentos no orçamento des-
te ano. Precisamos fazer alguma 
coisa. Cada um tem que assumir 
sua responsabilidade com essa 
questão”, declarou o vereador. 

“Realmente o município não con-
templou isso no orçamento deste 
ano. E, infelizmente, temos difi-
culdade em realizar exames em 
Iúna. Precisamos nos reunir com 
o secretário, com os represen-
tantes da Santa Casa e ir a Vitória 
tentar resolver isso”, opinou o ve-
reador Rogério Cézar.

Segundo a Procuradoria da Câ-
mara, conforme a Constituição 
Federal, não é permitido incluir 
gastos com programas dessa 
modalidade, sem antes aprová-
los na dotação orçamentária 

vereadores cobram projeto para realização de exames gratuitos

Procuradoria e vereadores buscam alternativas para legalizar consórcio 
intermunicipal para prestação de serviços de saúde

anual do município. 

Assim, representantes da Câ-
mara estiveram reunidos com 
advogado do Consórcio CIM 
Pedra Azul para tentar solu-
cionar o problema e legalizar 
o projeto. 

O Consórcio conta com a 
participação de outros mu-
nicípios em busca de inves-
timentos para melhoria dos 
equipamentos, exames e 
atendimento médico na re-
gião Sudoeste Serrana.
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obras: vereadores 
cobram manutenção 
de ruas, estradas e praças
A cada reunião com os vere-
adores, Câmara de Iúna en-
caminha dezenas de ofícios, 
requerimentos e solicitação 
aos gestores do Executivo com 
indicações de obras de ma-
nutenção de ruas, estradas e 
praças da sede e dos distritos. 
São solicitações dos próprios 
moradores e também dos re-
sultados das fiscalizações dos 
parlamentares.

“A administração não tem fei-
to a manutenção das faixas de 
pedestres, que são de pedras 
portuguesas. Presenciei um ca-
minhão passando na avenida, 
que soltou uma pedra dessas e 
quase acertou a cabeça de uma 
criança. Mais uma vez, vamos 
tentar resolver essa situação 
e não deixar que uma pedra 
dessas cause acidentes piores”, 
comentou o vereador João Ba-
tista Ribeiro.

De acordo com o vereador Jo-
nildo de Castro Muzi, o municí-
pio tem recursos para concertar 
os buracos nas ruas. “O calça-
mento está soltando em várias 
ruas. Tá faltando bom-senso da 
administração porque dinheiro 
nós temos o dos royalties do 
petróleo para investir em infra-
estrutura”, explicou Jonildo de 
Castro Muzi.

De acordo com o vereador Ex-
pedito Vieira, a praça do bair-
ro ferreira Vale, que ainda não 
foi inaugurada, se encontra em 
estado precário, com equipa-
mentos quebrados e o local 
não recebe a devida limpeza 
necessária.

ESTRADAS RuRAIS
Durante as últimas sessões, o 
Presidente da Câmara, Paulo 
Henrique Leocádio da Silva, so-
licitou serviços de patrolagem 
e ensaibramento das estradas 
rurais.  

“Nossas estradas estão em pés-
simo estado. Peço que a admi-
nistração veja essa situação o 
quanto antes, uma vez que em 
um mês terá início a colheita 
do café e nossos produtores 
precisam de boas estradas para 
escoar a produção”, disse.

faixa de pedestre com pedra portuguesa pode causar sérios acidentes e praça do bairro ferreira Vale está abandonada

Durante sessão, vereador Expedito 
Vieira mostrou o estado de 

conservação da praça do ferreira Vale

“A praça não 
foi finalizada! A 
iluminação no local 
é deficiente e tem 
muito mato. A solução 
é terminar a obra e 
inaugurar logo essa 
praça. Do jeito que está 
o cenário vai piorar 
porque a população 
também quebra os 
equipamentos”.
Vereador Expedito Vieira filho (PDT)

Weverton da 
Silva Feitosa 
(Zizinho)
PDT - zizinho@ca-
maraiuna.es.gov.br

4	Solicita envio de ofício pela 
prefeitura Municipal ao 
Gerente de artesanato da 
aDErES (agência de De-
senvolvimento das Micro 
e pequenas Empresas e do 
Empreendimento), Senhor 
andré luiz Varão Moreira, 
solicitando para o município 
de Iúna 26 barracas destina-
das a organização da feira de 
Artesanato de Iúna, visando, 
assim, padronizar e adequar 
o local de trabalho dos arte-
sãos de nosso Município. 

4	Construção de rede de es-
coamento de água pluvial 
no trecho da estrada vicinal 
do Córrego Bonsucesso, 
que compreende com início 
na Escola Municipal, indo 
até próximo à propriedade 
do Senhor Antônio Carreiro. 
A rede se refere à prepara-
ção da via para receber obra 
de pavimentação, que vem 
sendo reivindicada pela co-
munidade.
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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	Solicita serviço de patro-
lamento da estrada vici-
nal do Córrego ponte alta, 
que passa pela proprieda-
de rural do Senhor Pauli-
nho Ilario, visando melho-
rar a referida estrada para 
o escoamento da safra de 
café que se aproxima.

4	Solicita envio de ofício ao 
Diretor do DEr/ES reque-
rendo autorização para re-

Rogério Cézar
SDD  - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br
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4	Solicitam reparação do 
bueiro central e calçamen-
to da Avenida Professor 
Amphilóphio de Oliveira no 
Bairro Guanabara, que se 
encontra danificado e cau-
sando sérios transtornos 
aos moradores. Consta que 

4	Solicita reparar o calçamen-
to da rua pedro Justo, Bair-
ro Quilombo, com urgência, 
que se encontra danificado e 
causando sérios transtornos 
aos moradores. O trecho ci-
tado fica próximo à residên-
cia da Senhora Célia e, caso 
venha chover forte, poderá 

4	Solicita estudo para o Mu-
nicípio de Iúna custear o 
transporte do calcário (que 
será doado pelo governo 
estadual) aos produtores ru-
rais. O transporte do produto 
até a propriedade do cafei-
cultor corresponde em torno 
de 40% do preço do calcário, 
que é um produto importante 
para corrigir a acidez do solo e 
propiciar uma colheita de boa 
qualidade. 

4	Envio de ofício ao Diretor da 

4	Solicita reparo da pon-
te que fica na estrada do 
Córrego dos Pilões e que 
dá acesso a propriedade 
rural do Senhor Valter, 
pois a mesma encontra-
se em péssimo estado de 
conservação, necessitando 
de reforma. 

4	remoção de touceiras de 
bambu localizadas nos 

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

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

PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.br

Plenário em ação

fundos do prédio do açou-
gue Municipal, construção 
tombada como patrimônio 
histórico municipal, no final 
da Avenida Presidente Ge-
túlio Vargas. A solicitação 
visa prevenir contra possí-
veis deslizamentos, como 
já ocorreu, interditando o 
morro de acesso ao Bairro 
Vila Nova, fato que ocorreu 
por ocasião das chuvas for-

CESAN para verificar a viabi-
lidade de fornecimento de 
água até a instituição Lar dos 
Velhinhos do Caparaó, loca-
lizada as margens da rodovia 
Mikeil Chequer, haja vista, 
que a Instituição que abriga 
cerca de 60 idosos e atual-
mente está utilizando água de 
poço artesiano. A solicitação 
também estará atendendo ao 
ICC (Iúna Campestre Clube), 
diversos comércios e residên-
cias localizadas às margens 
desta rodovia.

a municipalidade já fez o 
serviço no local, mas o buei-
ro central está caindo e os 
automóveis estão passando 
em cima da calçada e, com 
isto, causando prejuízo aos 
moradores que tem de re-
parar o passeio público.

Adriano Ornelas | PMDB - adriano@camaraiuna.es.gov.br • 
João Elias Colombo Horsth | DEM - joao.elias@camaraiuna.
es.gov.br • José Marcos de Moraes | PRB - marquinho@
camaraiuna.es.gov.br • João Batista Ribeiro | PDT - joao.
ribeiro@camaraiuna.es.gov.br • Jonathan Bonfante | PTB - 
jonathan@camaraiuna.es.gov.br • Paulo Henrique Leocádio 
| PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.br

tes que aconteceram na 
cidade. 

4	Solicita serviço para espa-
lhar o saibro jogados na 
margem da estrada que 
dá acesso a várias proprie-
dades rurais, tais como do 
Senhor Gilberto Protazio, 
Senhora Marli e Senhor 
José Camilo, no Córrego 
dos Veados.

agravar ainda mais a situa-
ção no local.

4	Construção de dois quebra-
molas na rua Coronel Francis-
co Justo, no Bairro Quilombo, 
no sentido de evitar que os ve-
ículos desenvolvam alta veloci-
dade na via citada. 

tirada de terra e entulhos nas 
margens da rodovia 
Mikeil Chequer, 
especificamente 
em frente ao Lar 
dos Velhinhos do 
Caparaó para realiza-
ção de reformas, bem 
como, colocação de 
faixas de desaceleração 
e placas, haja vista que no local 
possui constante entrada e saí-
da de veículos.
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Durante solenidade do Governo 
do Estado do Espírito Santo, no 
dia 07 de março, para entrega 
de um caminhão caçamba ao 
município, a Câmara de Iúna, 
por meio dos vereadores We-
verton da Silva feitosa (Zizinho) 
e João Ribeiro entregaram ao 
Vice-governador, Givaldo Vieira, 
moção de aplausos pelo empe-
nho em prol dos produtores de 
café da região.

Os cafeicultores comemoram as 
alterações na Instrução Normativa 
do Idaf, que agora permite o uso 
da palha do café nos secadores 
instalados a menos de 300 metros 
de residências e núcleos habitacio-
nais não definidos como perímetro 

Câmara entrega 
moção de aplausos 
ao vice-governador 
do Estado Os vereadores João Ribeiro e Weverson da Silva 

feitosa também participaram de solenidade de 
entrega de caminhão ao município

urbano. 

“Esse resul-
tado é fruto 
dos esforços 
dos verea-
dores, dos 
produtores, 
da Secretaria de Agricultura do 
município e do vice-governador, 
que foi um bom soldado nessa 
luta. Temos outras reivindicações 
que temos certeza de que ele 
também nos ajudará”, comentou 
o vereador João Batista Ribeiro, 
Presidente da Comissão de Agri-
cultura da Câmara.

Durante o evento realizado no 
auditório da Secretaria de Agri-
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cultura, estiveram presentes au-
toridades políticas, secretários 
de governo, representantes de 
sindicatos e associações e agri-
cultores, que acompanharam a 
entrega das chaves do caminhão 
caçamba, que faz parte de uma 
série de equipamentos doados 
pelo Governo federal por meio 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC2, às prefeitu-
ras capixabas.

Os vereadores 
Zizinho e João 
Ribeiro entregam 
moção de apalusos 
ao Vice-governador 
Givaldo Vieira 

Falta fiscalização 
sobre tempo para 
atendimento em bancos

Durante seu discurso na ses-
são da última sexta-feira, 07 
de março, o Presidente da Câ-
mara de Iúna, Paulo Henrique 
Leocádio da Silva, solicitou à 
administração pública que re-
alizasse fiscalização quanto ao 
tempo de espera nos atendi-
mentos aos caixas dos bancos 
e Correio do município.

“Temos uma Lei de 2008 que 
regulamenta sobre o tempo 
de espera para atendimento 
nos bancos de até 30 minutos 
em dias úteis normais e de até 
40 minutos após feriados. O 
mesmo vale para os Correios. 
Mas isso não acontece. É co-
mum ficarmos mais de hora 

para sermos atendidos”, disse.

Ainda de acordo com o Presiden-
te, também é necessário que to-
dos os bancos forneçam senhas 
de atendimento com data e ho-
rário de chegada do cliente. “As-
sim, o cliente tem como provar 
o tempo que ficou aguardando 
pelo atendimento”, explicou Pau-
lo Henrique Leocádio da Silva.

Os clientes que se sentirem des-
respeitados por ficarem por mais 
tempo à espera de atendimen-
to podem procurar o Procon da 
região para registrar queixa. O 
banco ou instituição poderá ser 
multado e até mesmo pagar in-
denizações.

Lei regulamenta tempo de espera para atendimento 
nos bancos de até 30 minutos em dias úteis normais 
e de até 40 minutos após feriados

Telefones Úteis
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


