
Moradores, comerciantes e re-
presentantes da administração 
municipal e do Legislativo se 
reuniram na tarde do dia 19 de 
agosto, no auditório da Câmara 
Municipal, para discutirem sobre 
o trânsito na cidade. Criação de 
estacionamento rotativo, proibi-
ção de tráfego de caminhões no 
Centro e implantação de mão–
única foram alguns dos assuntos 
abordados pelos participantes e 
que geraram polêmica.

Durante a Audiência Pública, o 
secretário Municipal de Obras, 
Serviços Urbanos e Infraestru-
tura, Waldrem Marcelo Oliveira, 
apresentou um estudo preliminar 
do Detran-ES, indicando as vias 
que poderão sofrer mudanças. 

“Apresentamos a situação do 
trânsito pra todo mundo opinar. 
É uma responsabilidade mui-
to grande para a administração 
decidir sozinha um assunto tão 
importante. O projeto será apre-
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População e poder 
público debatem trânsito

sentado em até 90 dias”, expli-
cou o secretário.

O ponto que mais causou de-
bate foi a possível proibição do 
tráfego de caminhões no Centro, 
o que dividiu opiniões entre os 
empresários da região. 

“Acho que deveriam, pelo me-
nos, estabelecer horários espe-
cíficos para que os caminhões 
pudessem trafegar nas principais 
avenidas”, sugeriu Jarbas Padi-
lha, empresário local.

Atualmente, circualm no muni-
cípio mais de 10 mil veículos, en-
tre carros e motos. “A situação é 
muito diferente de décadas atrás. 
Alguns vão ter prejuízos nos seus 
negócios, e temos que ver o que 
é melhor para o município”, anali-
sou o contador Hoover César. 

Redutores de velocidades, cons-
trução de ciclovias e bicicletá-
rios, retorno do funcionamento 

Participantes discutiram estacionamento rotativo, proibição de caminhões no Centro e 
mão única em algumas avenidas. Pontos polêmicos serão analisados por técnicos do Detran

dos semáforos também foram 
sugeridas. 

Boa parte dos participantes tam-
bém enfatizou a importância 
da educação no trânsito entre 
pedestres e motoristas. “Para a 
mudança de hábito, precisamos 
de persistência e esclarecimento, 
com campanhas educativas. E que 
também haja sanção para os que 
não acatarem as normas”, sugeriu 
a pedagoga Ivanete Silveira.

“Essa Casa de Leis vem debatendo esse as-
sunto há mais de um ano. Sobre a alternati-
va de mão-única eu acho válida, mas temos 
que pensar com calma para saber onde será 
a saída para os carros”. Rogério César.

“Sobre o estacionamento rotativo é uma 
boa iniciativa pra gente resolver a situa-
ção,  e todo mundo paga em outros muni-
cípios por que não pagaria aqui”. Jonildo 
Muzi. 

“Minha sugestão é fazer uma via alternati-
va para o trânsito de caminhões. Também 
precisamos de vagas para deficientes, em 
espcial em frente aos bancos”. João Ribeiro.

“Para ajudar na decisão da implantação 
de mão única, sugiro avaliar o número 
de vagas que será destinada 
para o projeto de mão dupla 
e quantas terão na mão úni-
ca para se decidir a melhor 
alternativa”. Expedito Viei-

ra Filho.

 

“Eu gostaria 
que a decisão final seja 
após a implantação dessas mu-
danças, como uma forma de teste, pra 
saber se as mudanças darão certo, para 
só então depois ser regulamentada”. Jo-
nathan Bonfante.

SugeStõeS doS 
vereadoreS

Vereador José Saloto, também presidente da Comissão de 
Obras e Serviços Públicos da Câmara, e o secretário municipal 

de Obras, Waldrem Marcelo, presidiram a Audiência Pública

Celular Comissão vai apurar falhas 
no serviços de telefone móvel. Pág. 3

estudo Vereadores retomam discussão 
sobre o PDM de Iúna. Pág. 4

Homenagens Iunenses de destacam na 
literatura e economia a nível estadual. Pág. 6
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Calendário das sessões
8 de setembro (segunda-feira)

18 de setembro (quinta-feira)
29 de setembro (segunda-feira)

vereadores discutem 
regularização do estacionamento 
do Cemitério Jardim Vereadores avaliam utilização 

da área de estacionamento, 
que é de propriedade do município

no início de agosto, os vereado-
res acompanharam a solicitação 
do administrador do Cemitério 
Jardim Campo da Colina, Mau-
rílio Silveira, sobre providências 
para regularizar a área de esta-
cionamento do local.

Segundo Maurílio, a área utili-
zada hoje como estacionamen-
to do Cemitério, e também da 
Apae, é de propriedade da Pre-
feitura Municipal, mas teria sido 
cedida para tal.

“Conversei com o Prefeito tem-
pos atrás e ele me informou que 
a área seria doada para que pu-
déssemos utilizar como estacio-
namento, mas para minha sur-
presa, a área não foi repassada 
para o Cemitério e foi loteada 
para terceiros. Com isso, a ave-
nida que dá acesso ao cemitério 
será reduzida. Hoje, com esse lo-
teamento, não dá pra estacionar 

próximo ao Cemitério e à Apae”, 
explicou Maurílio.

segundo o Presidente da Câma-
ra, Paulo Henrique Leocádio da 
Silva, os vereadores José Saloto, 
José Marcos de Moraes e zizi-
nho, membros da Comissão de 
finanças, Orçamentos, Obras e 
Serviços Públicos, farão as aná-
lises e darão os encaminhamen-
tos para tentar resolver esse pro-
blema.

“estamos à disposição para re-
solver e legalizar esse espaço. 
Sabemos que tem uma área que 
pertence à Prefeitura, e que pre-
cisa ser legalizada”, avaliou o ve-
reador zizinho.

“O município não pode cometer 
esse erro. Vamos tentar resolver 
isso da melhor forma possível”, 
declarou o vereador Jonathan 
Bonfante.

Maurílio Silveira 
solicitou regularização 
da área utilizada para 
estacionamento que 
atende ao Cemitério 

Jardim Campo  e a 
Colina e Apae



Após a aprovação por unani-
midade na Câmara, a admi-
nistração municipal, por meio 
do Programa Dinheiro Direto 
na Escola, deverá repassar 
recursos da ordem de R$ 50 
mil por ano diretamente para 
as escolas e creches munici-
pais custearem despesas de 
melhorias de infraestrutura 
física e pedagógica.

“O projeto aprovado tem 
como objetivo incentivar 
a autogestão das escolas e 
também envolver mais a co-
munidade no controle desses 
investimentos”, comentou o 
Presidente da Câmara, Paulo 
Henrique Leocádio da Silva.

De acordo com o vereador 
Jonildo de Castro Muzi, a ma-
téria já foi muito discutida na 
Câmara de Iúna e aprovada 

Comissão apura falhas nos 
serviços de telefonia móvel
Parlamentares buscam esclarecimentos sobre serviço precário da operadora Vivo na região
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desde o ano passado.

“É um projeto de relevância 
para o funcionamento dos Con-
selhos, pois o município vai co-
locar dinheiro na conta da esco-
la e isso vai ajudar nas pequenas 
despesas. É pouco dinheiro pra 
atender toda a demanda, mas 
ajudará muito”, pontuou.

De acordo com o projeto apro-
vado, cada escola será respon-
sável pelo pedido dos recursos 
e pelas prestações de contas. Os 
valores repassados destinam-se 
à cobertura de custeio com aqui-
sição de material permanente, 
pequenos reparos, material de 
consumo, implementação de 
projeto pedagógico, desenvol-
vimento de atividades educa-
cionais, contratação de serviços 
profissionais, e para cobertura 
de despesas com tributos.

O Programa Dinheiro Direto na 
Escola Municipal é regulamen-
tado pela Resolução N° 10, de 
18 de abril de 2013 do Fundo 
Nacional da Educação.

dinheiro direto na escola é aprovado na Câmara

Mais uma vez, os vereadores 
de Iúna cobraram respostas da 
operadora de telefonia móvel 
Vivo, que é alvo de reclama-
ções frequentes dos moradores 
da região, que não conseguem 
completar chamadas, afetando a 
comunicação pessoal e também 
causando prejuízos financeiros. 

Para tentar solucionar esse as-
sunto, a Câmara criou uma Co-
missão, formada pelos verea-
dores Rogério César, Jonathan 
Bonfante e José Saloto, que 
agendará reunião com a direção 
da operadora para discutir me-
lhorias nos serviços na região.

“tem hora do dia que o tele-
fone não funciona e isso vem 
causando prejuízos para a po-
pulação. Peço mais uma vez 
que a Casa envie ofício para a 
operadora explicar esse fato”, 
comentou o vereador Jonathan 
Bonfante.

“Enviamos uma solicitação de 
esclarecimentos no dia 10 de 
julho e até o momento não ti-
vemos nenhum retorno da Vivo. 
90% da população de Iúna e re-
gião utilizam os serviços da Vivo 
e precisamos resolver isso com 
urgência”, esclareceu o Presi-
dente da Câmara, Paulo Henri-

“o objetivo é envolver mais 
a comunidade no controle 

dos investimentos”.
Vereador Paulo Henrique Leocádio (PMDB)

“É pouco dinheiro pra 
atender toda a demanda, 

mas ajudará muito”.
Vereador Jonildo de Castro Muzi (PR)

R$ 50 mil  por ano 
serão repassados 
diretamente para 

as escolas e creches 
municipais

Presidente da Câmara, Paulo Henrique Leocádio, definiu Comissão 
para apurar problemas no serviço de telefonia móvel da Vivo na região

que Leocádio da Silva.

As Câmaras de vereadores dos 
municípios de Ibatiba e Irupi 
também se mobilizaram e en-
viaram ofício à operadora para 
esclarecer aos motivos dos cons-
tantes problemas na prestação 
de serviços de telefonia móvel 
na região.
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vereadores discutem 
mudanças para o PdM 
de Iúna
tema de análises constantes na 
Câmara de Iúna, as diretrizes do 
Plano Diretor Municipal (PDM) 
mais uma vez ganham pauta na 
Casa de Leis, onde os vereadores 
se organizam para formar uma 
comissão e ampliar o debate jun-
to à sociedade e poder público.

“Vários imóveis não têm escri-
tura e, por esse motivo, os pro-
prietários não conseguem finan-
ciamentos. nosso PDM foi mal 
feito e temos que colocar essa 
pauta em análise com urgência”, 
comentou o Presidente da Câ-
mara Paulo Henrique Leocádio 
da Silva.

“essa Casa tem um papel funda-
mental nesse debate. na gestão 
passada conseguimos fazer al-
gumas mudanças. foram mais 
de 30 emendas na Lei e vamos 
nos colocar à disposição para 
dar continuidade a esse tema”, 
comentou o vereador Jonathan 
Bonfante.

Para o vereador José Saloto So-
brinho, o PDM é muito complexo 
e dificulta também muitas ini-
ciativas que podem resultar no 
desenvolvimento econômico da 
cidade.

Debate tem início na Câmara e deverá envolver 
a sociedade e demais setores do Poder Público

“fico preocupado porque o 
município perde muitos recur-
sos. A cidade não consegue se 
desenvolver, pois muitos têm 
dificuldade de legalizar seu 
imóvel e de conseguir finan-

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

telefones úteis
 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

ciamento. tem empresário 
chegando à região com in-
tenção de fazer loteamentos 
grandes e por isso precisa-
mos resolver essa questão”, 
explicou.

José Saloto, 
presidente da 
Comissão de 
Obras e Serviços 
Urbanos, reforçou 
a retomada da 
análise do PDM 
de Iúna; ao lado, 
casas ao longo 
da Beira Rio

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

4	Solicita realização de convê-
nio entre a gestão municipal 
e o Hospital César Leite, da 
cidade de Manhuaçu (MG), 
visando o atendimento aos 
pacientes acometidos de do-
ença renal crônica, haja vista 
que tal hospital fica mais pró-
ximo de nossa cidade. 

4	Instalação de extensão de 
rede elétrica e iluminação pú-
blica com dois postes e troca 
de transformador na chegada 
da localidade de Terra Corrida, 
a pedido dos moradores, haja 
vista que está acontecendo 
queda de energia elétrica, com 
frequência. 

4	Instalação de sistema de ilu-
minação pública na via que 
dá acesso a Igreja São Cristó-
vão (foto). Que seja também 
providenciada, com urgência, 
a colocação de rede de esco-
amento de água pluvial, meio 
fios e calçamento na citada 
via pública, visando evitar os 
transtornos ocorridos nos 
dias de chuva.



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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4Solicita instalação de latões 
de lixo nos pontos de ôni-
bus do perímetro urbano, 
no sentido de evitar que o 
lixo gerado pelas pessoas 
nestes locais fique espalha-
do pelas vias públicas. 

4Construção de dois quebra-
-molas, sendo um em fren-
te à residência da senhora 

4Solicita ensaibramento de 
todas as estradas vicinais do 
município, por onde circulam 
os veículos do transporte es-
colar, visando garantir o fun-
cionamento das linhas nos 
dias chuvosos. 

4Ensaibramento de todas as 
ruas do Parque Industrial, 
visando dar melhores condi-
ções de trânsito de veículo 
pesado nas vias, em atenção 
aos pedidos de empresários 
instalados no local.

4Que seja estudada a possibi-
lidade da Feira do Produtor 

4	Substituição da tubulação 
da rede pluvial na Rua José 
Trindade Martins, distrito 
de nossa Senhora das Gra-
ças, com a finalidade de re-
solver o problema grave de 
enchentes na rua. 

4	Colocação de redutores de 
velocidade nas proximida-
des da entrada do Parque 
de Exposições (foto) até o 
trevo que dá acesso ao Cen-
tro da cidade pelo bairro do 
Quilombo, e na Avenida An-

Plenário em ação

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

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

Rural se realizar na Quadra de 
Esporte da Escola Nagem Abi-
kahir (foto) nos dias de chuva. 

toca, na Praça Coronel João 
Osório (foto), e outro no início 
da Rua José Luiz de Castro, no 
sentido de assegurar tranquili-
dade as pessoas que transitam 
pelo local.

4Solicita que a administração 
desenvolva estudo para cria-
ção de Viveiro Municipal para 
fornecer aos nossos proprie-
tários rurais mudas de árvores 
frutíferas e espécies da Mata 
Atlântica para reflorestar nas-
centes e margens de córregos. 
Que o viveiro seja instalado no 
terreno da Escola Agrícola, que 
fica na localidade de Uberaba. 
Que seja também desenvolvido 
estudo no sentido de instalar 
uma mini Ceasa para facilitar 
a comercialização da produção 
agrícola de Iúna, como forma 
de incentivo aos nossos produ-
tores rurais. 

4Refazer as pinturas das fai-
xas de pedestres (foto) lo-
calizadas nas vias públicas 
da sede do município.

4Construção de bueiros em 
Bonsucesso, na localidade 
conhecida como Serra do 
Vicente Amélio, e que seja 
colocado saibro ou cascalho 
nos morros, para melhorar o 
trânsito de veículos. 

José Saloto Sobrinho
DEM - saloto@camaraiuna.es.gov.br 

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

4	A Comissão de Saúde da 
Câmara solicitou à Secre-
taria de Saúde cópia do 
ofício apresentado ao Con-

tônio Augusto de Oliveira, Bair-
ro ferreira Vale, em pelo me-
nos dois pontos, sendo que um 
deles deverá ficar em frente à 

Praça dos Poetas, onde concen-
tra grande número de crianças. 

4	Construção de banheiros na 
praça principal do Distrito de 
Pequiá e na sede do municí-
pio, nas proximidades da Pra-
ça da Bíblia. esta indicação se 
justifica para atender o grande 
número de pessoas que che-
gam do interior e de outras ci-
dades e não têm local de apoio. 

4	Construção de uma pista de 
skate na sede do município 

para atender aos adoles-
centes e jovens que curtem 
a prática dessa modalidade 
de esporte.

4fechamento de uma das 
pistas da Avenida ferreira 
Vale, aos domingos pela 
manhã, para garantir às 
crianças, adolescentes e jo-
vens a utilização do referido 
espaço para patinação, ci-
clismo e skatismo, além de 
outras modalidades espor-
tivas similares. 

selho Municipal de Saúde 
do Município, apontando 
problemas em relação ao 
serviço de ultrassonografia 
realizado pela santa Casa 
de Iúna, para exame e apu-
ração dos fatos.
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Com o intuito de reconhecer as 
personalidades de destaque, os 
vereadores de Iúna promove-
ram moção de congratulações 
e voto de louvor, respectiva-
mente, para a economista An-
dressa Rodrigues Pavão, pelos 
resultados dos seus estudos e 
trabalhos de destaque a nível 
estadual, e para o professor 
e escritor Luiz sérgio Quarto 
pelo lançamento da 3ª edição 
do livro “Os Manacás Estão flo-
ridos”.

Andressa Pavão recebeu prêmio 
do Conselho Regional de econo-
mia por artigo sobre análise de 
fatores que determinam o tra-
balho infantil no Espírito Santo, 
é doutora em economia, pela 
Universidade de São Paulo, e re-
úne experiência em órgãos pú-
blicos como Sefaz-ES, Bandes, 
Sedu e Ufes.

Iunenses se 
destacam na 
literatura e 
economia 

“fiquei muito feliz de ver uma 
pessoa tão nova com um currícu-
lo extenso. Parabéns à Andressa 
pelas conquistas. É um orgulho 
para o município ter uma profis-
sional de destaque”, comentou o 
vereador proponente da home-
nagem, Rogério Cézar.
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Já o professor e escritor Luiz Sér-
gio Quarto recebeu voto de lou-
vor do vereador José Saloto pelo 
lançamento da 3ª edição do livro 
“Os Manacás Estão floridos”, re-
alizado no dia 14 de agosto, na 
Casa de Cultura. 

“Além desse livro, Luiz Sérgio 
é autor de várias outras obras 
com grande reconhecimento em 
todo o Estado do Espírito Santo. 
Como filho de Iúna, ele dignifica 
o nome do município por onde 
passa. Além de escritor, é pro-
fessor de didática da pedagogia 
com cadeiras em Linhares e Gua-
rapari”, explicou o vereador pro-
ponente José Saloto.

Em meio às discussões sobre 
as mudanças de trânsito nas 
vias mais movimentadas de 
Iúna, um tema de extrema 
importância foi levantado por 
alguns participantes durante 
a Audiência Pública, realizada 
no dia 19 de agosto no audi-
tório da Câmara: a educação 
de pedestres e motoristas.

Entre os dias 18 e 25 de 
setembro, o Contran (Con-
selho Nacional de Trânsito) 
realiza a Semana Nacional 

4Redobre a 
atenção e 
reduza a 
veloci-
dade em 
locais com grande circulação 
de pedestres, como saída de 
shoppings, hospitais e escolas.

4Observe o ambiente a sua vol-
ta, olhe através dos espelhos e 
do vidro do carro a sua frente. 

4Fique atento a buracos, curvas, 
obras, sinais de luz de outros 
veículos, reconhecendo o peri-
go. Evite ficar atrás de ônibus e 
caminhões, pois eles dificultam 
a visibilidade no trânsito. 

4Respeite a sinalização da via. 
Ela está presente para orientar 
o trânsito e proteger conduto-
res e pedestres.

4Sinalize suas ações com ante-
cedência. Ao virar ou mudar de 
pista, ligue o pisca-pisca à 200 
m da mudança de direção.

4Ultrapasse sempre pela 
esquerda e apenas nos trechos 
permitidos.

do Trânsito com a finalidade de 
conscientizar a sociedade, com 
vistas à internalização de valo-
res que contribuam para a va-
lorização da vida, com foco no 
desenvolvimento de valores, 
posturas e atitudes, no sentido 
de garantir o direito de ir e vir 
dos cidadãos.

O desvio rápido do olhar pode 
causar um acidente, seja por 
parte do condutor ou do pedes-
tre. Algumas simples atitudes já 
ajudam a melhorar o trânsito.

escritor Luiz sérgio Quarto e a 
economista Andressa Rodrigues Pavão 
recebem Moção de Aplausos

Os vereadores Expedito Vieira e Rogério 
César parabenizam a economista 
Andressa Pavão e o seu pai Erôncio

O escritor Luiz Sérgio Quarto lançou a 3ª edição do seu livro na Casa da Cultura

Fique por dentro

faça a sua parte!
educação 
no trânsito:

4Mantenha sempre uma velocida-
de segura: o excesso de velocida-
de é uma das maiores causas de 
acidentes de trânsito no Brasil.

4Desligue o telefone celular. 
Estudos mostram que o risco de 
acidentes quadruplica quando o 
motorista está conversando ao 
telefone celular.

Motorista

Pedestre
4Atravesse a rua 

sempre pela fai-
xa de pedestre

4Olhe para os dois lados até ter 
certeza de que nenhum veículo se 
aproxima e deixe claro a intenção 
de atravessar;

4Obedeça a sinalização. Nos cruza-
mentos em que existem semáfo-
ros para pedestres, só atravesse 
a rua quando estes estiverem 
abertos;

4Ao desembarcar de um veículo 
saia pelo lado da calçada e aguar-
de que ele se afaste para iniciar a 
travessia. Nunca atravesse a rua 
por trás de ônibus, carros, árvores 
ou outros obstáculos que impe-
çam que os motoristas o vejam.


