
Tema de solicitações e requeri-
mentos constantes, o lixão de Iúna, 
desde o final de 2013, vem rece-
bendo limpezas e manejos perió-
dicos em atendimento ao Termo 
de Compromisso Ambiental - TCA, 
assinado pela Prefeitura de Iúna e 
demais municípios capixabas.
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Câmara
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Vereadores acompanham 
obras no lixão de Iúna

As ações também atendem aos 
objetivos do projeto ES sem 
Lixão, da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos, que prevê a 
erradicação dos lixões munici-
pais e passam a direcionar os 
resíduos em aterros sanitários 
regionais.

Uma importante etapa foi finalizada, com a implantação do aterro controlado

Boas-vindas José Saloto assume
vaga de João Elias na Câmara. Pág. 3

Lixão Vereadores acompanham as 
obras de implantação de aterro. Pág. 4

Turismo Serras, Águas e Cafezais é o 
nome do Circuito Turístico de Iúna. Pág. 6

“O problema do lixão é uma 
dificuldade de todos os municí-
pios. O fim do lixão em Iúna foi 
um dos meus primeiros pedi-
dos ao atual Prefeito. No bairro 
Guanabara a poluição já dimi-
nui e a proliferação de moscas 
também. Fiz uma visita ao local 
e pude ver que o trabalho rea-
lizado lá é de qualidade”, Jona-
than Bonfante.

Uma importante etapa foi finaliza-
da na última semana, com a im-

SaIBa MaIS  
PoLíTICa 
NaCIoNaL 
de ReSíduoS 
SóLIdoS
4A Lei nº 12.305/10, que 
institui a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos 
(PNRS) prevê a destinação 
ambientalmente adequa-
da dos rejeitos (aquilo que 
não pode ser reciclado ou 
reutilizado) e o aumento 
da reciclagem e da reutili-
zação dos resíduos sólidos 
(aquilo que tem valor eco-
nômico e pode ser recicla-
do ou reaproveitado).

4Cria metas importantes 
que irão contribuir para 
a eliminação dos lixões e 
institui instrumentos de 
planejamento nos níveis 
nacional, estadual, micror-
regional, intermunicipal e 
metropolitano e municipal; 
além de impor que os parti-
culares elaborem seus Pla-
nos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos até 2015.

plantação do aterro controlado. 
Agora, o lixo é coberto com terra 
ou saibro diariamente, fazendo 
com que o mesmo não fique ex-
posto e não atraia animais.

“Parabéns ao governo por ter 
arrumado o lixão. A gente já co-
brou isso várias vezes”, comen-
tou o vereador Rogério Cezar.

“Cuidar de lixo é caro. Realmente 
ficou um trabalho bom”, avaliou 
o vereador Expedito Vieira Filho.
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Jornal Câmara Cidadã

Reunião em frente à Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, 
atual Igreja Matriz. Foto disponibilizada por Galaor rios neto 

no grupo Iúna  - ES (facebook.com/groups/iuna.es).

Calendário das sessões
8 de agosto (sexta-feira)

18 de agosto (segunda-feira)
28 de agosto (quinta-feira)

José Saloto 
Sobrinho assume 
vaga na Câmara
Vereador era suplente de João Elias Colombo Horsth, que deixou o cargo 
para assumir como secretário municipal de Agricultura e Agronegócio

No dia 14 de julho, José Sa-
loto Sobrinho assumiu como 
suplente a vaga de vereador 
no lugar de João Elias Colom-
bo Horsth, que deixou o cargo 
para ser titular da Secretaria 
de Agricultura Agronegócio da 
Prefeitura de Iúna. A cerimônia 
formal de juramento aconte-
ceu na sessão ordinária do dia 
18 de julho.

“a minha chegada a esta Câma-
ra passou por um processo de 
amadurecimento por tamanha 
responsabilidade em assumir 
a cadeira do João Elias. Tenho 
o compromisso de assumir as 
responsabilidades que ele tinha 
como o vereador mais votado 
na cidade e nas comissões nas 
quais ele participava. Vou tra-
balhar para não decepcionar os 

“Dou as boas-vindas ao vere-
ador Saloto. Que sua coragem 
e determinação sejam utiliza-
das empre em prol das me-
lhorias para a nossa cidade e 
para a população”. Presiden-
te da Câmara, Paulo Henri-
que Leocádio da Silva.

“Que Deus possa abençoar o 
novo vereador nessa jornada. 
Seja bem-vindo”. Vereador 
Joceni Rocha Martins.

“Parabenizo o novo vereador 
pelo trabalho que ele já reali-
za na cidade. Pode contar com 
meu apoio para decidirmos 
juntos os projetos dessa Casa 
de Leis”. Vereador Jonathan 
Bonfante.

“Sei que o novo vereador vai 
enriquecer os debates e dis-
cursos desta Casa. As pessoas 
precisam saber o que o polí-
tico pensa e é aqui que todos 
ficam sabendo, onde os vere-
adores expõem seus pensa-

que me deram um voto de con-
fiança. aproveito para propor 
a todos um pacto de gestão. 

Temos que ter a força de todos 
para discutir e avançar”, discur-
sou José Saloto Sobrinho.

Cerimônia de posse aconteceu durante a sessão do dia 18 de julho

mentos”. Vereador Jonildo de 
Castro Muzi.

“A casa é de todos nós, que 
estamos aqui para contribuir 
para a cidade. Sei da compe-
tência e lealdade do Saloto 
para com município e ele vai 
trabalhar da melhor maneira 
possível”. Vereador Zizinho.

“Dou as boas-vindas ao Saloto, 
e que o compromisso com o 
eleitor seja levado com since-
ridade, honestidade e fidelida-
de”. Vereador Rogério Cézar.

“Sobre o pacto de gestão 
pode contar comigo. Vamos 
fazer juntos o que for para o 
bem do município”. Vereador 
Expedito Filho.

Vereadores dão 
as boas-vindas



Além das obras de médio e 
grande porte inacabadas, os ve-
readores de Iúna analisam a si-
tuação de algumas unidades de 
ensino, em especial as escolas 
dalila de Castro Rios, na sede, 
e as dos distritos do Príncipe e 
Santa Clara. Segundo os parla-
mentares são as escolas que me-
recem manutenção e reformas 
prioritárias por se encontrarem 
em estado precário de conserva-
ção ou por gerarem insegurança 
para os alunos.

“Estive no Príncipe e fiquei triste 
porque há um ano fiz uma solici-
tação pra gradear a escola, que 
tem uma sala com computador 
e até hoje não pode ser utiliza-
da porque não tem proteção. 
Sabemos que na escola tiveram 
problemas com assalto. desde 
agosto do ano passado estou 
acompanhando o pedido de li-
citação para compra de grades 
para instalar nas salas. Também 
fui à escola dalila e lá têm ferros 
expostos onde crianças brincam 

Durante as análises das obras 
de escolas e creches, o vereador 
Expedito Vieira Filho também 
solicitou envio de requerimento 
para a Administração Municipal 
levantar dados como número 
de alunos em cada sala de aula, 
espaço físico das unidades de 
ensino e outros pontos de infra-
estrutura de cada escola muni-
cipal. O envio do requerimento 

Segurança e falta de 
infraestrutura de escolas 
preocupam vereadores

o tempo todo, entulhos, banhei-
ro com vaso entupido e sem lim-
peza. As crianças estão sujeitas a 
isso tudo”, explicou o vereador 
Rogério Cézar.

de acordo com o vereador Jo-
nildo de Castro muzi, o pro-
cesso de licitação para compra 
das grades está em andamento. 
“Este processo já passou pelo 
setor de Compras da Prefeitura 
e em 20 ou 30 dias haverá a lici-
tação”, informou.

Segundo o vereador João Ribei-
ro, existe um projeto do Governo 
para reformar as escolas. “A gen-
te sabe dos problemas da escola 
deolinda, que precisam ser feitos 
com urgência. Há algum tempo 
recebemos a visita da Comissão 
de Educação da assembleia, da 
Secretaria de Educação, e o go-
verno do Estado se dispôs a fazer 
um projeto de reforma, que já 
está encaminhado. Além disso, 
a secretaria de Educação de Iúna 
só tem um pedreiro no quadro 

Requerimentos de serviços já foram encaminhados ao Executivo e Câmara também analisa compra de terreno para construção de creche
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de pessoal, mas poderiam fazer 
uma força-tarefa junto a outras 
secretarias pra resolver isso. Os 
alunos estão expostos a isso há 
seis anos. Vamos achar uma so-
lução”, explicou.

NoVa CReCHe
desde a sessão ordinária do dia 
18 de julho os vereadores tam-
bém analisam o projeto de Lei 
para compra de terreno, no valor 
de R$ 340 mil, para construção 
de uma nova creche. 

“A administração não tem pro-
fissional, nem secretário esco-
lar para atender nas escolas e 
creches. Quem vai trabalhar 
nesses locais novos? Temos vá-
rios projetos de obras sem 
terminar, como a creche do 
Quilombo, atrás do CRaS, 
e até agora não tem nada 
concluído. É ótimo a gente 
ver o município crescendo, 
mas temos que tomar cui-
dado com isso”, alertou o 
vereador Rogério Cézar.

Nas fotos, entulhos 
e ferragens na escola 
dalila de Castro Rios; 
ao lado, as obras 
inacabadas da creche 
do Quilombo

Escola do Príncipe sem segurança

foi rejeitado pela maioria dos 
vereadores (por cinco votos a 
quatro).

De acordo com o vereador pro-
ponente e secretário da Co-
missão de Educação, Saúde e 
Assistência Social da Câmara, o 
relatório serviria para ajudar os 
parlamentares conferirem se a 
administração está seguindo as 

Normas Gerais para a Educação 
do Sistema Municipal de Iúna. 

“Os professores são muito co-
brados e temos que saber se a 
prefeitura está fazendo a parte 
dela. Um dos artigos define a 
metragem e número de alunos 
por sala. Depois que mandarem 
os relatórios nós vamos visitar 
as escolas, ver a estrutura, a 

segurança e os requisitos e in-
fraestrutura. Só vejo um monte 
de papel para os professores 
preencherem, mas não vemos 
a contrapartida do município”, 
vereador Expedito Filho.

Segundo o vereador Expedito 
Filho, a Lei Normas Gerais para 
a Educação do Sistema Educa-
cional de Iúna foi feita em 2013.

Normas da educação



4	requer que a admi-
nistração disponibilize 
um ônibus para aten-
der aos familiares dos 
que são velados na Ca-
pela Mortuária (foto), 
bom como fazer a re-
cuperação dos equipa-
mentos com defeito e 
adquirir novos equipa-
mentos para atender 
as necessidades em 

dias de velórios.

4	Construção de extensão de 
rede elétrica com ilumina-
ção pública na vila que dá 
acesso ao Córrego das Ara-
ras e na chegada do distri-
to de Santíssima Trindade. 
Nos locais já existem várias 
casas habitadas e os mora-
dores reclamam por este 
benefício. 

4	Voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do 
Vereador do Município 
de irupi, senhor pau-
lo schuab, ocorrido no 
dia 04 do mês julho do 
ano em curso, fato que 
comoveu os signatários 
deste e os demais mem-
bros e servidores deste 
Poder Legislativo muni-
cipal, pois o falecido era 
pessoa bem relacionada 
e representava o povo 
de sua comunidade com 
dignidade e respeito no 
plenário do Poder Legis-
lativo do município de 
Irupi, onde foi vereador 
por 03 mandatos.

Adriano Ornelas
PmdB - adriano@camaraiuna.es.gov.br
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Comissão 
especial busca 
informações
No dia 24 de julho, os vereado-
res Rogério Cézar e José marcos 
de moraes, que compõem a Co-
missão Especial da Santa Casa, 
juntamente com o Procurador 
da Câmara, marco antônio Son-
sim de Oliveira, estiveram em 
reunião no ministério Público 
Estadual, em Vitória, para tratar 
sobre o convênio entre o Hospi-
tal Santa Casa de Iúna e a Prefei-

tura municipal.

Também participaram da reu-
nião a secretária de Saúde de 
Iúna, Andreia Louzada,  e seu 
assessor VinÍcio Lobato, o con-
trolador da Prefeitura, Antônio 
Junior, e o procurador Guilherme 
Vieira de Souza.

Na ocasião, foram debatidos  

Uma importante etapa foi finalizada, com a implantação do aterro controlado

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

assuntos relativos a prestação 
de contas do convênio, trans-
porte de pacientes, quadro de 
pessoal do hospital, entre ou-
tros temas inerentes à saúde 
no município.

a Comissão Especial da Santa 
Casa ainda aguarda a documen-
tação relacionada aos convênios 
para análise da Câmara.
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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

Vereadores José Marcos de Moraes e Rogério Cézar compõem Comissão Especial

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



4	Construção de quebra-
-molas na chegada e na 
saída de nossa senhora 
das Graças (foto), da sede 
do distrito às margens da 
rodovia ES 185, visando 
prevenir acidentes de trân-
sito e proporcionar segu-
rança aos que transitam às 
margens da rodovia.

4	Que seja enviado ofício 
ao Dnit, órgão respon-
sável pela manutenção 
das estradas estaduais, 
no sentido de executar os 
serviços de tapa-buracos, 
limpeza de canaletas e ro-
çada das margens ao lon-
go da rodovia Coronel Le-
ôncio Vieira de Rezende, 
ES 185 (foto), que liga Iúna 
a Ibitirama e alegre.

4	Construção de uma Cape-

la Mortuária em Santíssi-
ma trindade, em atenção 
a pedidos dos moradores.

4	solicita construção de rede 
de esgoto sanitário, siste-
ma de água potável e calça-
mento na comunidade de 
Boa sorte, distrito de Nossa 
Senhora das Graças, a pedi-
do dos moradores.

4	Requer retirada de entu-
lhos depositados nas ruas 
dos bairros de Iúna, uma 
vez que os restos de cons-
truções deixados nas vias 
públicas estão entupindo os 
bueiros e causando trans-
tornos ao trânsito da cidade. 

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

br • Adriano Ornelas | PmdB 
- adriano@camaraiuna.es.gov.br 
• João Batista Ribeiro | PdT 
- joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.
br • Jonathan Bonfante | PTB 
- jonathan@camaraiuna.es.gov.br

5
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 a instalação de 
pontos eletrônicos em 
todas as Unidades de 
Saúde do município. 

4	Que o prefeito Munici-
pal cumpra o artigo 44 
da lei 10.257, de 10 de 

4Solicitação de serviço de 
ensaibramento das estra-
das das serrinha ii, para 
melhorar as condições de 
escoamento da safra cafeei-
ra e o ir e vir dos produtores 
da região.

4realização de calçamento e 
rede sanitária na rua sebas-

Plenário em ação

Weverton da Silva Feitosa (Zizinho)
PdT - zizinho@camaraiuna.es.gov.br

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

tião Correia Braga, no distri-
to de São João do Príncipe, 
em atenção à solicitação dos 
moradores.

4requer aquisição de linha 
telefônica a ser instalada no 
distrito de são João do prín-
cipe (foto), em atenção à so-
licitação dos moradores.

julho de 2001 (estatuto da 
Cidade) realizando debates 

e audiências públi-
cas no sentido de 
garantir uma gestão 
orçamentária par-
ticipativa, condição 
obrigatória para pos-
terior aprovação de 
propostas do PPA 
(Plano Plurianual), 
LdO (Lei de diretri-
zes Orçamentárias) 
e do Orçamento 
anual, pelo Poder 

Legislativo, disponibili-
zando um calendário de 
reuniões constando dia, 
hora e local de suas rea-
lizações, visando a gestão 
orçamentaria realmente 
participativa.

4	Solicita serviço de pa-
trolamento na estrada 
vicinal que vai da Serra 
dos paula até o terreno 
do Senhor Lindomar do 
Nascimento da Silva, no 
Córrego Bonsucesso.
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Iúna acaba de ganhar um circuito 
turístico. Serras, Águas e Cafe-
zais é o nome que define a terra 
de incontáveis belezas naturais, 
cercada de serras preservadas, 
com destaque para cachoeiras de 
águas claras e propriedades rurais 
tradicionais. O circuito foi criado 
no início de julho por empreende-
dores da cidade em parceria com 
a Secretaria de Cultura, Esporte e 
Turismo de Iúna, com o objetivo 
de desenvolver o segmento e fo-
mentar a economia local.

empreendedores 
e poder público 
criam circuito 
turístico de Iúna

após várias reuniões, o grupo defi-
niu o nome para o circuito e inicia-
rá um mapeamento dos principais 
atrativos da região e o dos empre-
endimentos de serviços e produ-
tos que já estão aptos a atender 
os turistas. O passo seguinte será 
o lançamento do circuito e a divul-
gação a nível regional e estadual. 

Neste primeiro momento, sete 
proprietários de restaurantes, 
hotel, hospedagem rural, comér-
cio de flores e bebidas já partici-
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pam do circuito.

“Esperamos ver nossos pontos 
turísticos prontos para receber 
as pessoas. Estou no ramo de 
hotelaria há quatro anos e já 
percebo que os turistas que pas-
sam por aqui se encantam pela 
nossa região. Estamos prontos 
pra recebê-los e atendê-los da 
melhor forma, com a hospitali-
dade do caparaoense”, comen-
tou a empresária do setor hote-
leiro, marilda Florindo.

Coleta Seletiva é 
realidade na região
Os vereadores que compõem 
a Comissão de Agricultura, 
Meio ambiente e Desenvolvi-
mento Econômico da Câmara 
de Iúna acompanham passo-
-a-passo as ações para o fim 
do lixão do município e para a 
implantação da coleta seletiva 
na cidade. Em breve, morado-
res e comerciantes deverão 
separar seu lixo seco e úmido, 
que será recolhido por um ca-
minhão diferenciado.

“Moradores e poder público 
devem se preparar para as 
mudanças que vão beneficiar 
nossa qualidade de vida e me-
lhorar o visual da cidade. Além 
disso, a implantação da coleta 
seletiva na região vai possibili-
tar renda para os catadores de 
materiais recicláveis”, analisou 
o presidente da Câmara Paulo 
Henrique Leocádio da Silva.

A coleta seletiva é um sistema 

de recolhimento separado de ma-
teriais recicláveis, como papéis, 
plásticos, vidros e metais, e não-
-recicláveis, como restos de comi-
da e material higiênico e de lim-
peza. Ao mesmo tempo, funciona 
como um processo de educação 
ambiental na medida em que 
sensibiliza a comunidade sobre os 
problemas do desperdício de re-
cursos naturais e da poluição.

Já a reciclagem é o passo seguinte 
à coleta seletiva. É o processo de 
transformação de um material, 
cuja primeira utilidade terminou, 
em outro produto. Por exemplo: 
transformar o plástico da garrafa 
PET em cerdas de vassoura. 

A reciclagem gera economia de 
matérias-primas, água e energia, 
é menos poluente e alivia os ater-
ros sanitários, poupando espaços 
preciosos da cidade que poderiam 
ser usados para outros fins como 
parques, casas, hospitais, etc.

Circuito Serras, Águas e Cafezais já reúne estabelecimentos 
prontos para receberem turistas na cidade

Cachoeiras do Príncipe, Santuário da Água Santa 
e pontos para a prática de esportes de aventura e 
ecoturismo serão formalizados em roteiros para turistas

Fique por dentro

Por que separar seu lixo? Confira os benefícios:
4Diminui a poluição do solo, da água e do ar
4Prolonga a vida útil dos aterros sanitários
4possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo
4Diminui o desperdício
4Diminui os gastos com a limpeza urbana
4Cria oportunidade de fortalecer associações comunitárias
4Gera emprego e renda pela comercialização dos recicláveis
4Diminui a exploração de recursos naturais
4Diminui os custos da produção, com o aproveitamento de 

recicláveis pelas indústrias


