
Os vereadores de Iúna aprova-
ram o Projeto de Lei do Poder 
Executivo para criação de crédito 
especial no valor de R$ 278 mil 
para suprir o orçamento das no-
vas secretarias municipais, cria-
das no final de abril. Com pare-
cer contrário da Procuradoria da 
Câmara, o Projeto teve ainda três 
votos contrários, dos vereadores 
Rogério Cézar, Zizinho e Expedito 
Vieira Filho, e uma abstenção, do 
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Orçamento para criação de 
novas secretarias é aprovado

vereador Jonildo Muzi.

O projeto gerou muita polêmica 
e discussões entre vereadores e 
população nos dois últimos me-
ses. Agora, a nova estrutura da 
gestão municipal contará com 
uma subprefeitura em Pequiá, 
duas novas secretarias, sendo 
uma de Tecnologia e Comunica-
ção e outra de Meio Ambiente 
(desmembrada da secretaria de 

Mudanças na estrutura da Prefeitura gerarão custos extras de R$ 278 mil. Projeto teve três votos contrários e uma abstenção

Celular Serviço de telefonia móvel em 
Iúna é pauta de requerimento. Pág. 3

Estatuto Empresas devem emitir bilhete 
de viagem com desconto a idosos. Pág. 4

Entretenimento Cultura e esporte 
movmentam o município. Pág. 6

Agricultura e Agronegócio). Ou-
tros 24 novos cargos comissio-
nados também ocuparão postos 
nas novas secretarias e em ou-
tras pastas da gestão municipal.

AudiênCiA PúbliCA
Uma audiência pública foi rea-
lizada pela Prefeitura Municipal 
no dia 05 de junho para escla-
recer sobre a criação das novas 
secretarias, sobre a estrutura de 
cargos e salários e as alterações 
no Plano Plurianual. O Presiden-
te da Câmara Paulo Henrique 
Leocádio da Silva e os vereado-
res Rogério Cézar, Expedito Viei-
ra, Zizinho e Jonildo Muzi esti-
veram presentes e participaram 
da reunião.

De acordo com o vereador Ro-
gério Cézar, a população pre-
sente se manifestou contra a 
criação de verbas para as novas 
secretarias. “A participação das 
pessoas foi muito importante. 
A maioria votou contra a libe-
ração de recursos para as novas Mesa Diretora acompanhou as discussões sobre os projetos em pauta

Vereadores 
acompanharam 

audiência pública 
sobre 

as mudanças 
na estrutura da 

Prefeitura

secretarias e isso foi discutido. 
Esse projeto está errado, pois a 
folha de pagamento já chegou 
ao limite do índice de pessoal e 
ainda temos outros pontos im-
portantes a serem discutidos, 
como o tíquete alimentação”, 
apontou o vereador.

Na última sessão da Câmara, do 
dia 18 de junho, os vereadores 
também aprovaram o projeto 
de Lei que altera o relatório de 
Programa e Ações por órgão e o 
quadro de detalhamento de des-
pesas do PPA – Plano Plurianual 
para o quadriênio 2014/2017.
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Jornal Câmara Cidadã

Reunião da sociedade iunense em frente ao atual prédio do 14º Batalhão da 
Polícia Militar, em Iúna, para recepção dos primeiros carros motorizados da cidade. 

Foto disponibilizada por Washington Freitas no grupo Iúna  - ES (facebook.com/groups/iuna.es).

Calendário das sessões
8 de julho (terça-feira)

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

Secretário enumera ações para aumentar 
arrecadação no município Durante sabatina, secretário de Fazenda informou 

que Iúna tem uma das piores arrecadações do Estado

“Estamos fazendo um estudo e vamos 
atualizar o cadastro de imóveis. Ainda 

temos muitas áreas não regularizadas, 
como Pequiá e o bairro Guanabara.”
 Mélito Domingos Pagani, secretário municipal de Fazenda

O ranking da arrecadação per capi-
ta dos municípios capixabas indica 
que Iúna ocupa a 72ª posição, sen-
do R$ 445,60 per capita por ano, 
muito abaixo da média do estado, 
que é de R$ 644,66. Os dados fo-
ram informados pelo secretário de 
Fazenda, Mélito Domingos Pagani, 
durante sabatina com os vereado-
res da Câmara no dia 28 de maio.

Após a participação do secretário 
na Tribuna Livre, os vereadores Jo-
nathan Bonfante, Expedito Vieira, 
Rogério Cézar, João Ribeiro e Pau-
lo Henrique Leocádio iniciaram a 
sabatina, com perguntas sobre as 
ações a serem realizadas para au-
mentar a arrecadação do municí-
pio, cobrança do IPTU, regulariza-
ção de terras e sobre a atuação de 
vendedores ambulantes.

Também foi abordada a questão 
das divisas com outros municí-
pios, o que tem prejudicado o re-
colhimento de impostos em Iúna. 
“Como é o caso do Posto Boas No-
vas, localizado em território iunen-
se, mas que os impostos vão para 
Irupi”, comentou o Presidente da 
Câmara Paulo Henrique Leocádio.

O secretário informou que a Prefei-
tura iniciará uma série de medidas 
para tentar aumentar a arrecada-
ção no município.

“Nossa estrutura organizacional 
é deficitária. Mesmo com equipe 
pequena, já identificamos que fal-
ta cobrar tributos, principalmente 
o ISS. Também estamos reativan-
do o programa de educação tribu-
tária, qualificando os servidores 
do NAC (Núcleo de Atendimento 
ao Contribuinte), estando mais 
próximos aos agricultores e comu-
nidades, incentivando-os a emitir 
guias”, explicou.

TAxAS
Sobre o IPTU, o secretário expli-
cou que o imposto está defasado. 
“Estamos fazendo um estudo e va-
mos atualizar o cadastro de imó-
veis. Estamos trabalhando para 
regularizar isso, de forma a mini-
mizar os custos. Também estamos 
trabalhando em parceria com o 
Idaf, que está fazendo um cadas-
tro para demarcar terras”.

Mélito Domingos disse ainda que 
a Prefeitura está atuando para 

fiscalizar a atuação de vendedo-
res ambulantes. “Nossos fiscais 
abordam esses vendedores, edu-
cadamente, informando-os sobre 
a legislação municipal e que ele 
precisa se regularizar para atuar 
no município”, esclareceu.

Durante a sabatina, o Presidente 
da Câmara, Paulo Henrique Leo-
cádio da Silva também questio-
nou o secretário quanto a situ-
ação dos imóveis construídos às 
margens do rio, no quesito regu-
larização ambiental. “Acho que a 

Prefeitura não decidirá isso sozi-
nha, será por meio do Conselho. 
A tendência é que as casas que 
já existem fiquem como estão, 
mas que a partir de agora não 
deverão ser construídas outras”, 
avaliou Mélito.



Vereador Jonathan questiona: “Porque a Vivo 
não toma medidas para melhorar o serviço?”

nos últimos meses, moradores 
de Iúna e região vêm enfren-
tando problemas constantes 
na comunicação via telefonia 
móvel, em especial os usuá-
rios da operadora Vivo. O as-
sunto foi pauta de discussão 
entre os vereadores na sessão 
do dia 09 de junho e resultou 
no envio de ofício para a em-
presa.

Parlamentares discutem 
melhorias na telefonia móvel

“O uso do celular Vivo em Iúna 
está um caos. No horário da 
tarde, precisamos trocar o ser-
viço para a tecnologia 2G para 
conseguir fazer algum telefo-
nema”, comentou o Presidente 
da Câmara, Paulo Henrique Le-
ocádio da Silva.

O vereador Jonathan Bonfante 
também comentou que é neces-

Vereadores também solicitam ao executivo municipal esclarecimentos sobre cobrança de estacionamento no Parque de Exposição

Vereador João Elias Colombo Horsth é 
o relator da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação

3junho de 2014

Os vereadores aprovaram na 
sessão do dia 09 de junho, por 
oito votos a um, sendo o voto 
contrário do vereador Expedi-

to Vieira, o projeto de Resolução 
que devolve recursos da Câmara 
da ordem de R$ 50 mil para a Pre-
feitura de Iúna.

Câmara devolve R$ 50 mil aos cofres da administração municipal
CAPARAó AdvEnTuRE 
bRASil
A Câmara também aprovou na 

mesma sessão o Projeto de Lei 

que autoriza o município a firmar 

contrato de rateio com o Consór-

cio Caparaó, no valor de R$ 3,8 

mil para a realização do Caparaó 

Adventure Brasil.

O evento envolverá os 11 municí-

pios do Caparaó capixaba, que se-

rão contemplados como sede de 

uma das modalidades da compe-

tição, entre 19 e 23 de novembro 

de 2014.

sário buscar esclarecimentos da 
empresa responsável. “Por que a 
Vivo não toma medidas para me-
lhorar o serviço de telefonia na 
nossa região? Precisamos enviar 
um ofício para que ela explique à 
população”, solicitou.

Os vereadores sugeriram ainda 
que o requerimento seja enca-
minhado também por outras 

câmaras e prefeituras municipais 
da região.

viSiTAS
Durante a sessão estavam pre-
sentes o Presidente da Câmara 
de Ibatiba Silvio Rodrigues Oli-
veira e o vereador Marcus flo-
rindo (Marquinho Delega) que 
se comprometeram a reforçar 
a solicitação dos parlamenta-

res de Iúna, enviando ofício à 
empresa para melhorias dos 
serviços de telefonia móvel 
para a região.

Os parlamentares de Iúna, Iba-
tiba e Irupi também estão es-
tudando a possibilidade de ela-
borar um abaixo-assinado da 
população para enviar aos ór-
gãos competentes.
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Concessão de bilhete de viagem a 
idoso é discutida na Câmara
Durante a sessão do dia 18 de 
junho, o vereador João Ribeiro 
levantou a questão do cumpri-
mento da concessão de bilhete 
de viagem a idosos ou com des-
conto pelas empresas de viação 
da região.

De acordo com o Estatuto do 
Idoso,  a Lei nº  10.741/2003,   
o  Decreto  nº  5.934/2006  e  a 
Resolução  ANTT  nº  1.692/2006  
as    empresas prestadoras  de  
serviço  regular  de  transporte 
rodoviário interestadual de pas-
sageiros devem reservar  dois 
assentos gratuitos, desde que a 
pessoa tenha idade mínima de 
60 anos e renda igual ou inferior 
a dois salários mínimos. 

Caso os assentos estejam preen-
chidos , as viações devem conce-
der desconto mínimo de 50% na 
compra das passagens.

 O requerimento foi aprovado 
pelos demais vereadores iu-
nenses.

Vereador cobra de empresas da região orientações sobre como obter a passagem com desconto

Vereador João Ribeiro analisa cumprimento de concessão de passagens a idosos

“vamos enviar uma 
solicitação para que 
as empresas de ônibus 
que oferecem viagem 
interestadual esclareçam 
se estão cumprindo a lei, 
como funciona e como o 
idoso deve proceder para 
obter sua passagem”.
Vereador João Batista Ribeiro (PDT)

SAibA MAiS
4Ainda de acordo com o Estatuto do Idoso,  a Lei nº  

10.741/2003,   o  Decreto  nº  5.934/2006  e  a Resolução  
ANTT  nº  1.692/2006 os bilhetes só poderão ser solicita-
dos nas cidades que sejam locais de embarque de passa-
geiros da linha em que se deseja viajar.

4A solicitação deve ser feita nos pontos de venda próprios 
da empresa de ônibus com, pelo menos, 3 (três) horas de 
antecedência com relação ao horário de partida do ponto 
inicial da linha.

4Na hora do embarque, o idoso deve apresentar documen-
to original com foto. 

4A comprovação de renda será feita mediante apresenta-
ção de um dos seguintes documentos: Carteira de Tra-
balho e Previdência Social com anotações atualizadas; 
Contracheque ou documento expedido pelo empregador; 
Carnê do INSS; documento ou carteira emitida pelas Se-
cretarias Estaduais ou Municipais de Assistência Social ou 
congêneres.

4Em caso de dúvidas, a ANTT – Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres disponibiliza informações através da ou-
vidoria, no telefone 0800 – 610300.
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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	Envio de ofício à EDP Escelsa 
para que informe o motivo das 
quedas frequentes de energia 
elétrica em Santa Cruz, distrito 
de Irupí/ES, que afeta também 
diversas localidade que com-

4	Reparo do bueiro no pon-
to de táxi da rodoviária, 
que cedeu com a cheia do 
rio e está prejudicando o 
calçadão, dificultando o 
trânsito de pedestres e a 
área de estacionamento.

4	Solicita à administração 
disponibilizar um gari 
para limpeza de Santa 
Clara do Urbano. A co-
munidade está há mais de 
um ano sem um responsá-
vel pela limpeza pública.

4	Serviço de pintura dos 
meios fios das vias públi-
cas e praças da nossa ci-
dade.

4	Instalação de latões para 
depósito de lixo nas vias 
públicas da cidade, evitando 
que o lixo depositado para 
coleta do caminhão seja es-
palhado por cães.

4	Instalação de cestas para co-
leta de lixo em cada barraca 
da Feira do Produtor Rural 
(foto), pois os mesmos não 

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

Plenário em ação

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

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

têm onde depositar o lixo ge-
rado pelo negócio.

4	Serviço de reparo do piso 
asfáltico da Rua Galaor Rios, 
em frente ao cartório, assim 
como em outros pontos da 
cidade, pois estão soltando e 
formando um buraco na pista, 
o que pode colocar em risco 
motorista e pedestre.

põe a atual rede de transmis-
são de energia elétrica.

4	Envio de ofício às empresas 
de ônibus Viação Itapemirim 
e Viação Águia Branca para 

4	Instalação de um telão na 
Praça do Ginásio Poliespor-
tivo da cidade (foto) para 
transmissão dos jogos do 

mundial de futebol. A me-
dida visa atender a parcela 
da sociedade que prefere 
assistir os jogos em grupo.

 

4	Reparação nos retrans-
missores de sinal de TV 
do distrito de Santíssima 
Trindade, pois os mesmos 

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

estão defeituosos há quase 
60 dias, fato que tem gera-
do reclamações dos mora-
dores.

que informe como está sendo 
regulamentado nos guichês 
de vendas de passagem de 
nosso município, sobre a gra-
tuidade e desconto de  passa-
gens a idosos.
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Até o dia 31 de julho, a Casa de 
Cultura será palco da exposição 
Corpos Preto no Branco, do artis-
ta plástico iunense Argilano Ro-
drigues. A mostra conta com 17 
obras em óleo sobre tela, resulta-
dos de mais de dois anos e meio 
de inspiração e trabalho. Além 
das telas, os visitantes poderão 
conferir textos de escritores sobre 
a percepção dos mesmos após 
análise e leitura das obras. 

De acordo com Argilano Rodri-
gues, a exposição reflete o seu 
olhar sobre o mundo atual. “Os 
destaques são os corpos huma-
nos em preto e branco. As pesso-
as poderão observar que minhas 
obras não possuem rosto, apenas 
nuances e isso é reflexo da minha 
visão sobre o homem contempo-
râneo”, explicou o artista.

“Iúna nunca teve uma exposição 
de tão alto nível quanto essa. O 
apoio que a Prefeitura deu para 
o artista expor foi importante e 
vai dar abertura para outros ar-
tistas da terra”, disse o Presiden-
te da Câmara, Paulo Henrique 

Casa de Cultura 
recebe exposição 
de artista iunense

Leocádio da Silva.

“Nós temos muitos artistas per-
didos, precisando de oportuni-
dades. Acho que agora a Casa de 
Cultura estará aberta para outros 
exporem suas obras”, comentou 
o vereador Rogério Cézar.

A exposição também deu início às 
comemorações dos 100 anos de 
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construção do Palacete Municipal. 
“Iúna precisa respirar um pouco de 
cultura, somos muito carentes. Pa-
rabéns ao Argilano e aos escritores 
que participaram”, analisou o vere-
ador Expedito Vieira Filho.

Juventus é campeão 
da Copa do Café
Destaque nos jogos munici-
pais do Torneio 1º de Maio, o 
Juventus Futebol Clube foi o 
campeão da Copa do Café na 
categoria aspirante. A partida 
final da competição aconte-
ceu no dia 14 de junho e re-
sultou em empate contra o 
Reduto, no campo do Torino. 
A consquista foi reconhecida 
pela Câmara de Iúna, com 
moção de aplausos do verea-
dor Jonathan Bonfante.

“Eu gostaria de parabenizar 
a todos da diretoria e aos jo-
gadores que representaram 
muito bem o nosso municí-
pio. Tenho muito respeito e 
admiração pelo Valtair Mon-

toni pela sua dedicação e envol-
vimento com o futebol”, comen-
tou o vereador proponente.

A Copa do Café envolveu equi-
pes mineiras e capixabas, que 
há anos participam do evento 
esportivo.

“O time é realmente vencedor, 
que participa dos campeonatos 
com dificuldades. Nós, vereado-
res, vamos solicitar à Prefeitura 
planejar um apoio para o clube 
participar novamente do cam-
peonato no próximo ano, pelo 
menos com ajuda no transpor-
te”, alertou o Presidente da Câ-
mara, Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.

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

Vereadores parabenizam Argilano Rodrigues pelas obras e iniciativa inédita

“vamos solicitar à Prefeitura um apoio para o clube 
participar novamente do campeonato no próximo 

ano, pelo menos com ajuda no transporte”.
Vereador Paulo Henrique Leocádio (PMDB)

A exposição Corpos 
Preto no branco é 
gratuita e estará 
aberta de segunda a 
sexta, das 8h às 17h.


