
Em diversas reuniões ordinárias, 
uma das pautas de discussão 
dos vereadores é referente à 
falta de retorno dos secretários 
municipais quanto aos requeri-
mentos e solicitações de obras, 
serviços e disponibilização de 
documentos para análise dos 
parlamentares. Para esclarecer 
essas questões, os vereadores 
aprovaram requerimentos que 
convocam todos os secretários 

Cidadã
Câmara

Informativo Mensal da Câmara Municipal de Iúna Iúna/ES, abril de 2014  |  Ano II  |  Número 16

Secretários são convocados 
para sabatina com vereadores

da atual administração para 
usar a Tribuna Livre e respon-
der aos questionamentos.

“Precisamos de explicações dos 
secretários do porque de tantos 
projetos de Lei enviados errados 
para a Câmara e também sobre 
as falhas na administração”, co-
mentou o vereador Expedito 
Vieira Filho, um dos proponentes 
dos requerimentos.

Até julho, sessões contarão com participação dos gestores municipais para esclarecer questionamentos dos parlamentares e da população

Mais Médicos Projeto é aprovado 
após alterações da Câmara. Pág. 2

Nova secretaria Projeto de criação de novos 
cargos pode ser votado ainda este mês. Pág. 4

Audiência Pública Legislação do 
trabalho no campo é discutida. Pág. 6

O primeiro secretário convida-
do foi Éder Batista de Melo, que 
responde pela pasta da Saúde. 
Na sessão do dia 08 de abril, ele 
respondeu aos questionamentos 
dos vereadores sobre as ações 
efetivas da Administração Muni-
cipal sobre os serviços de saúde à 
população, sobre a precariedade 
no atendimento médico na San-
ta Casa de Iúna e nos postos de 
saúde dos distritos, assim como 
pela falta de convênios para rea-
lização de exames gratuitos.

Já na sessão do dia 22 de abril 
foi a vez do secretário de Obras, 
Serviços Urbanos e Infraestru-
tura, Moacir Vieira de Amorim, 
responder à sabatina de per-
guntas dos parlamentares e da 
população. Os principais ques-
tionamentos giraram em torno 
da falta de limpeza pública e da 
terceirização desse serviço, e 
sobre o motivo de tantas obras 
inacabadas no município.

“Precisamos de explicações dos secretários do porque 
de tantos projetos de Leis enviados errados para a 

Câmara e também sobre as falhas na administração”.
Vereador Expedito Vieira Filho (PDT)

Continua na página 3.

Confira abaixo a agenda das próximas convocações:
28 de abril Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

08 de maio Secretaria de Interior e Transportes

16 de maio Secretaria de Gestão

28 de maio Secretaria de Fazenda

06 de junho Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

17 de junho Secretaria de Agricultura, Agronegócio e Meio Ambiente

27 de junho Secretaria de Educação

08 de julho Secretaria de Gabinete

18 de julho Procuradoria Geral
Vereadores iniciaram sabatina com 

secretários no início de abril 
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Jornal Câmara Cidadã

Registro da visita do cantor Aguinaldo Timóteo à Iúna, que se apresentou 
antes do jogo entre Rio Pardo e Botafogo. Foto disponibilizada por Galaor Rios Neto 

no grupo iúna  - eS (facebook.com/groups/iuna.es).

Calendário das sessões
8 de maio (quinta-feira)

19 de maio (segunda-feira)
28 de maio (quarta-feira)

Após diversas discussões acerca 
dos erros no Projeto de Lei en-
viado pela Prefeitura Municipal 
referente ao Programa Mais Mé-
dicos, a câmara de iúna sugeriu 
alterações e emendas para o 
projeto, que foram avaliadas e 
aprovadas pelos vereadores.

O projeto visa custear despesas de 
alimentação, transporte e moradia 
dos médicos cubanos que chega-

rão ao município para atender 
nas unidades de saúde, con-

forme parâmetros do 
programa Mais Mé-

dicos, do Governo 
Federal.

Entre as 
emen-

das , 
f i -

Mais Médicos: após 
alterações da Casa, 
projeto é aprovado
Projeto visa custear despesas de alimentação, transporte e moradia 
dos médicos cubanos que chegarão ao município

durante a sessão ordinária do 
dia 28 de março, dezenas de 
pais, alunos e professores da 
Associação Iunense para de-
senvolvimento Social – Assiuds 
acompanharam a votação do 
projeto de Lei para concessão 
do uso do estádio Municipal An-
tônio Osório Pereira para que a 
entidade possa realizar as esco-
linhas de futebol de campo.

Por unanimidade, os vere-

Assiuds realizará 
escolinhas de 
futebol no estádio 
municipal

adores aprovaram a proposta 
que prevê a realização de aulas 
esportivas para 300 crianças e 
adolescentes, de 7 a 17 anos.

A Assiuds é uma entidade filan-
trópica, sem fins lucrativos que 
tem como objetivo desenvolver 
a política de proteção, defesa e 
promoção de crianças, adoles-
centes e idosos de baixa renda, 
por meio de ações e atividades 
diversas.

cou fixado o valor máximo de r$ 
2.000,00 mensais para custear 
despesas de alimentação e aluguel 
para moradia dos médicos que re-
sidiam em outros municípios.

ErroS do ExECutivo
Para o Presidente da Câmara, 
Paulo Henrique Leocádio da Sil-
va, esse projeto, assim como ou-
tros que são enviados pelo Poder 
executivo para a câmara preci-
sam ser mais bem elaborados e 
revisados, com termos 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 

Presidente da Câmara, Paulo Henrique 
Leocádio, analisou as falhas do projeto 
Mais Médicos em iúna

representantes da Assiuds, pais e alunos acompanharam a sessão 

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.



A primeira sessão de abril foi 
marcada pelo início da sabatina 
dos vereadores com secretários 
municipais, conforme convoca-
ção da Câmara. O secretário de 
Saúde, Éder Batista de Melo, foi 
o primeiro a apresentar o ba-
lanço da gestão e a responder 
aos questionamentos dos ve-
readores e da população, que 
participou enviando perguntas 
pela internet.

As convocações seguem até ju-
lho e envolverá todas as secre-

Secretário de Saúde 
responde questões na Câmara

tarias municipais. A iniciativa, 
de autoria do vereador Expedito 
Vieira filho, tem o objetivo de 
esclarecer à população sobre o 
retorno dos requerimentos en-
viados pelos vereadores ao Po-
der executivo e quais atividades 
foram realizadas a partir das soli-
citações de obras, serviços e do-
cumentos enviados pela Câmara 
de Iúna.

Durante sua participação na 
Tribuna Livre, o secretário Éder 
Batista de Melo informou que a 
burocracia é o principal empe-
cilho para o desenvolvimento 
da gestão, e que ao iniciar seu 
trabalho priorizou a organiza-
ção da farmácia, do almoxarifa-
do, garagem e das salas de es-
pera dos postos de saúde, que 
foram reformados. “As pessoas 
ficavam em pé antes de serem 
atendidas. Hoje, elas têm mais 
conforto e privacidade durante 
o atendimento. Além disso, te-
mos uma farmácia organizada, 
que funciona das 7h às 17h, o 
que é inédito na nossa região”, 
explicou o secretário.

Sabatina contou com a participação dos vereadores e da população, que enviou perguntas pela internet

SAbAtiNA
Durante a sabatina, os vereadores 
rogério cézar, Adriano Salviete, 
Jonathan Bonfante, João ribeiro, 
João Elias Colombo Horsth, Expe-
dito Vieira, joceni rocha Martins e 
Paulo Henrique Leocádio fizeram 
uma série de perguntas ao secre-
tário. entre os questionamentos, 
esteve em pauta o número de mé-
dicos que atendem no município 
atualmente, a falta de materiais 
nos postos de saúde, os tipos de 
exames realizados pela Prefei-
tura, o transporte de pacientes 

SANtA CASA
A respeito do relacionamento 
da Prefeitura com a Santa Casa, 
os vereadores perguntaram so-
bre a responsabilidade de cada 
instituição quanto ao atendi-
mento médico à população.

“A Santa Casa vem enfrentando 
dificuldades, principalmente 
nos dois últimos anos da nova 
diretoria. E a Prefeitura dobrou 
o valor do convênio com o hos-

pital no último ano. A minha guer-
ra é com o serviço para a popula-
ção. O hospital está sem banco de 
sangue para as cirurgias. foi fecha-
do sem grandes motivos, sendo 
que precisaria de poucas adequa-
ções pra funcionar. depois disso, já 
teve motorista da Prefeitura indo 
até Cachoeiro de Itapemirim pra 
buscar bolsa de sangue. e durante 
a semana não tem cirurgião pra 
operar. O 
hospital 

precisa de ajuda”, 
avaliou o secretá-
rio de Saúde 
de Iúna.

pra outros centros, a quantidade 
de veículos disponíveis e sobre a 
construção dos postos de saúde 
nos bairros Guanabara, Quilombo 
e Vila Nova.

Éder Batista disse que o municí-
pio conta com 15 médicos para 
atendimento da estratégia de 
Saúde da família nos postos, três 
ambulâncias, sendo uma UTI, e 
que um novo equipamento de 
eletrocardiograma foi compra-
do, mas falta profissional médico 
cardiologista para operá-lo.

“Os serviços de atenção básica, 
como atendimento médico nos 
postos, agentes de saúde, pales-
tras educativas e exames simples 
são de responsabilidade da Pre-
feitura, assim como o serviço de 
Pronto Atendimento, que o muni-
cípio contratou com a Santa Casa, 
que deve atender em plantão 24h. 
Já os atendimentos e exames de 
média e alta complexidade, como 
partos e cirurgias, são de respon-
sabilidade do Governo do Estado, 
que também tem convênio com a 
Santa Casa de Iúna”, explicou.

No dia 22 de abril, o secretario 
de Obras, Serviços Urbanos e 
Infraestrutura, Moacir Vieira de 
Amorim compareceu à convoca-
ção da Câmara para uso da Tri-
buna Livre, seguido de sabatina 
com vereadores. 

O tom do seu discurso 
teve como foco a falta de 
recursos para realizações 
de obras e a carência de 
máquinas. “Considero 
que fizemos um bom 
trabalho. Calçamos ruas 
com recursos próprios. 

Foram feitas com dificuldade, pois 
só conseguimos licitar material de 
construção em dezembro de 2013. 
E também não tínhamos profissio-
nal suficiente para fazer projeto. 
Agora a administração licitou esse 
serviço para dar andamento aos 
projetos”, disse Moacir Amorim.

Durante a sabatina, os vereadores 
Jonathan Bonfante, Rogério Cézar, 
João Batista Ribeiro e Expedito 
Vieira questionaram sobre quais 
seriam as dificuldades da Secreta-
ria para realizar as ações necessá-
rias para atender a população, em 

especial, sobre a limpeza pública. 
“Acho que o Prefeito deveria ter-
ceirizar esse serviço. Temos mui-
ta dificuldade com pessoal. Não 
temos garis suficientes. Também 
não temos demandas de operá-
rios e fiscais”, explicou o secretá-
rio de Obras.

Já os vereadores Jonildo Muzi e 
Paulo Henrique Leocádio pergun-
taram, respectivamente, sobre o 
estudo de trânsito para o centro 
de Iúna e sobre buraco na calçada 
da Rodoviária, que há meses vem 
causando acidentes graves, com 

terceirização 
da limpeza 
pública é 
discutida 

óbito de pedestres.

Sobre o estudo de trânsito, o 
secretário se limitou a informar 
que não tem informações, ape-
nas que uma empresa já esteve 
na cidade para iniciar possíveis 
mudanças. Também foi sucinto 
sobre a obra no calçadão da 
Rodoviária: “Eu e o Prefeito já 
olhamos o local e precisamos 
de uma avaliação real do en-
genheiro para a realização da 
obra. Se eu disser que tenho 
previsão, estarei mentindo”, 
afirmou Moacir Amorim.

Vereador João Elias Colombo Horsth é 
o relator da comissão de constituição, 
justiça e redação

O secretário de Obras, 
Moacir Vieira, também 
foi convocado
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4	Construção de uma 
ponte na estrada que dá 
acesso ao sítio de Dení-
cia Moura Oliveira, na 
localidade de Boa Sorte, 
para dar vazão no perío-
do das chuvas e facilitar 
a passagem de pedes-
tres e automóveis. 

4	Solicita construção de 
uma capela mortuária 
no distrito de Santíssi-

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

4	Construção de rede de saneamento básico, com aproximada-
mente 60 metros de extensão, com início na Rua Sebastião do 
Carmo Amorim. A obra vai atender a no mínimo 12 residências.

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

Câmara analisa 
projeto que cria 
nova secretaria 
e cargos 
comissionados
desde o início de abril, durante 
várias reuniões, os vereadores 
analisam e discutem o projeto de 
Lei do Poder executivo que en-
volve uma série de mudanças na 
estrutura de secretarias, criação 
de cargos comissionados, defi-
nição de salários e benefícios, 
além de alterações no quadro de 
servidores, inclusive com extin-
ção de cargos. o projeto de Lei 
receberá modificações e deverá 
ser votado na reunião ordinária 
do dia 28 de abril, às 19h.

o projeto vem gerando polêmi-
ca entre os parlamentares, que 
estudam junto à procuradoria da 
câmara a legalidade da proposta, 
uma vez que reúne em um só pro-
jeto muitas mudanças estruturais 
e que impactam o índice da fo-

lha de pagamentos da Prefeitura, 
cujo valor será elevado em quase 
r$ 120 mil. está prevista a criação 
de 23 cargos comissionados, em 
diversos setores.

 “Vamos colocar em pauta de vo-
tação na próxima reunião apenas 
o que diz respeito a estrutura do 
quadro de pessoal, criação da 
nova secretaria e cargos comissio-
nados. Sobre os demais assuntos, 
como extinção de cargos e mu-

Vereadores votarão parte do projeto na sessão do dia 28 de abril, às 19h

Acima, reivindicações pela 
valorização do servidores que já 
atuam na prefeitura. Os vereadores 
devem votar o projeto de Lei para 
criação de novas secretarias, cargos 
e salários na próxima sessão, 
marcada para o dia 28

ma Trindade, uma vez que 
na comunidade existe o 
prédio do antigo postinho, 
que pode ser aproveitado. 

4	Reparo no calçamento e 
no meio fio da Rua Mar-
cionílio Estácio Dutra, 
pois está tendo desgaste 
do terreno, fato que tem 
ocasionado deslizamento, 
e a terra está invadindo as 
residências da localidade.

danças nos benefícios dos servi-
dores ainda estamos estudante a 
legalidade das propostas”, expli-
cou o Presidente da Câmara, Pau-
lo Henrique Leocádio da Silva.

“Nós vamos trabalhar baseados 
na Lei. Penso que esse projeto 
beneficia muitas pessoas, mas 
a Prefeitura esquece que o ser-
vidor atual deve ser valorizado”, 
analisou o vereador rogério 
Cézar, durante seu discurso.
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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:
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4	Solicita retirada de entulhos, com urgência, depositados nas ruas mais altas dos bairros, 
haja vista que os restos de construções deixados nas vias públicas estão entupindo os bueiros 
nas partes baixas da cidade e, com isso, causando alagamento em alguns locais.

4	Incluir no projeto de construção da rodovia Caminhos do Cam-
po, o serviço de “limpa roda” nos entroncamentos que dão 
acesso as localidades de Bonsucesso e Boa Sorte e, também, à 
propriedade rural da Senhora Ivanete Florindo, visando evitar que 
ocorra o escoamento de terra e barro para o asfalto da rodovia 
principal, em dias de chuva.

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

Plenário em ação

Jonathan Bonfante 
PtB - jonathan@camaraiuna.es.gov.br
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No dia 11 de abril, a Câmara de 
iúna realizou Audiência Pública 
com a presença do delegado 
regional do trabalho, Ales-
sandro Company, vereadores, 
cafeicultores, trabalhadores 
rurais, sindicatos e demais 
autoridades políticas, que de-
bateram sobre a situação da 
mão-de-obra durante a colhei-
ta do café, fiscalização traba-
lhista, tipos de contratação e 
transporte de companheiros. 
Iúna foi o primeiro município 
capixaba onde o Ministério do 
trabalho iniciou o diálogo so-
bre esse assunto.

“Convidamos a todos os produ-
tores de café e trabalhadores 
rurais para tirar dúvidas e su-
gerir alternativas para definir-
mos juntos as normas para que 
todos os envolvidos possam se 
adequar à realidade do nosso 
município. Muitas informações 
foram repassadas e avaliadas, 
mas ainda temos muito o que 
discutir”, analisou o Presidente 
da Câmara, Paulo Henrique Le-
ocádio da Silva.

Audiência Pública 
discutiu legislação 
do trabalho no campo
Evento foi realizado no auditório da Câmara e reuniu produtores e sindicatos

Durante a Audiência, foram 
levantadas questões como a 
dificuldade burocrática para 
contratar mão de obra e sobre 
a concorrência desleal entre 
pequenos e grande produto-
res no momento de contratar 
companheiros. 

os representantes do Ministé-
rio do trabalho sugeriram, pri-
meiramente, que sindicatos, 
empregadores e trabalhadores 
diaristas discutam e definam 
um valor para tabelar esse tra-
balho, para diminuir o rodízio 
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de mão de obra durante a co-
lheita, facilitando o vínculo en-
tre as partes.

“Vamos fazer uma visita com 
produtores a alguns municí-
pios do Sul de Minas Gerais 
para conhecer outras modali-
dade de contratação de mão 
de obra pra tentar solucionar 
essa questão”, comentou o 
vereador João Batista ribeiro, 
Presidente da Comissão de 
Agricultura, Meio Ambiente e 
desenvolvimento Econômico 
da Câmara.

Aluno de Santa Clara 
ganha prêmio em 
olimpíada de matemática

Destaque na 9º edição da Olim-
píada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP), 
o estudante do 7º ano da esco-
la de Santa Clara do Caparaó, 
Hiorran Massini Vieira foi pre-
miado em 3° lugar com Certi-
ficado de Menção Honrosa do 
Estado pela classificação na 
segunda fase da competição. A 
conquista mereceu Menção de 
Aplausos da Câmara Municipal 
de Iúna, proposta pelo verea-
dor Rogério Cézar.

“Quero parabenizar esse aluno 
e também a professora, pelo 
esforço e dedicação nos estu-
dos. Isso prova que, indepen-
dente do ensino ser na roça 
ou na cidade, os professores 
e alunos têm as mesmas ca-
pacidades de se desenvolver, 

aprender e se destacar”, comen-
tou o vereador proponente.  

O estudante Hiorram Vieira dis-
putou as duas fases com milhares 
de estudantes de todo o Estado 
e teve como grandes incentiva-
doras a professora Amanda Lage 
Aguiar. Como resultado, ele tam-
bém ganhou uma bolsa de inicia-
ção científica em Venda Nova do 
Imigrante durante um ano.

Há três anos a escola de Santa Clara 
do Caparaó participa da OBMEP.

A Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Públicas (OBMEP) 
é realizada todos os anos pelo 
Instituto Nacional de Matemática 
Pura e Aplicada com o objetivo de 
estimular o estudo da matemática 
e revelar talentos na área.

Câmara aprova menção honrosa para estudante 
e professora que se destacaram em evento nacional

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) 3545-1458cafeicultores e representantes dos sindicatos levantaram questionamentos

A professora Amanda Lage Aguiar 
e o estudante Hiorram Vieira foram 
homenageados pela câmara


