
Pauta polêmica no plenário, a 
devolução dos recursos finan-
ceiros da ordem de R$ 400 mil 
da Câmara de Iúna para a Prefei-
tura foi bastante debatida pelos 
vereadores. O projeto de Reso-
lução foi à votação no dia 18 de 
setembro e aprovado por 6 vo-
tos, sendo 4 contrários, dos ve-
readores Rogério Cézar, Expedi-
to Vieira, Joceni Rocha e Zizinho.

De acordo com os parlamentares, 
a administração municipal vem 
apresentando atraso nos paga-
mentos a prestadores de serviços 
e repasses a entidades sociais.
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Câmara repassa R$ 400 mil 
para administração municipal

“Há um ano estamos discutindo 
a questão dos cargos comissio-
nados, aluguel de carros, festas 
e outros gastos da Prefeitura. Es-
ses gastos são um absurdo. Nós 
vamos ter que tirar dinheiro da 
Câmara para cobrir esses cus-
tos? E os próximos gastos, o que 
a Prefeitura vai fazer?”, indagou 
o vereador Rogério Cézar.

“Eu até seria favorável se a Pre-
feitura tivesse dado o exemplo 
primeiro, mas ela não está fazen-
do a parte dela no quesito eco-
nomia, como nós estamos eco-
nomizando desde o ano passado. 

Montante foi economizado pela Casa de Leis em 2013 e 2014 e auxilia na quitação de gastos contraídos pelo poder Executivo

Não temos garantia de como 
esse dinheiro será gasto”, avaliou 
o vereador Expedito Vieira.

Já o vereador Zizinho sugeriu 
dividir o repasse para que os 
vereadores possam analisar 
e fiscalizar melhor o uso pela 
administração. “Acho louvável 
que a Câmara ajude a Prefeitu-
ra, mas será que esse dinheiro 
vai mesmo ser usado para qui-
tar pagamentos com entidades 
sociais, por exemplo? Acho que 
deveríamos pagar uma parte e 
depois o restante”, comentou o 
vereador Zizinho.

Os demais veradores foram favoráveis e fizeram suas justificativas

Desfile Gastos com festa do município 
são discutidos na Câmara. Pág. 2

Auditoria Santa Casa será analisada para 
apurar possíveis irregularidades. Pág. 3

Celular Vereadores acompanham implantação 
da torre de telefonia móvel em Trindade. Pág. 4

Favoráveis à devolução do recur-
so, os vereadores Jonathan Bon-
fante e José Saloto justificaram 
seus votos. “Sou a favor da devo-
lução e tenho certeza que a admi-
nistração vai pagar aos que preci-
sam mais rápido”, disse Jonathan.

“Cabe ressaltar que no gover-
no anterior, houve queda na 
receita no mês de setembro e 
o ex-prefeito Zé Ramos cortou 
salários dos comissionados. Se-
tembro é sempre um mês de 
baixa na arrecadação e o mo-
mento de socorrer é esse”, disse 
o vereador José Saloto.

A expectativa do Presidente da 
Câmara é que o recurso seja 
realmente investido em áreas 
prioritárias.

“Não podemos direcionar a 
aplicação desse recurso, que 
acho que deverá seguir a prio-
ridade da administração mu-
nicipal, mas acredito que vai 
ajudar e muito a resolver os 
problemas financeiros desse 
período. É o que podemos fa-
zer neste momento para aju-
dar”, analisou o Presidente da 
Câmara Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva.

“Acho louvável que a Câmara ajude a 
Prefeitura, mas precisamos analisar 
e fiscalizar o uso deste recurso.”
Vereador Zizinho (PDT)

“Setembro é sempre 
um mês de baixa na arrecadação 
e o momento de socorrer é esse.”

Vereador José Saloto (DEM)Os vereadores Zizinho (foto), Expedito (foto), Joceni 
e Rogério Cézar foram contrários ao repasse
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Jornal Câmara Cidadã

Maria Ducarmo, Vera, Elina, Leninha, Penha, Mariza e Dedéia 
formavam o time de voleibol de Iúna nos anos 60/70. Foto disponibilizada por 

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

Calendário das sessões
8 de outubro (quarta-feira)
17 de outubro (sexta-feira)
28 de outubro (terça-feira)

Os gastos já previstos pela admi-
nistração para a festa de emanci-
pação política de iúna deste ano 
foram pautas dos discursos dos 
vereadores na sessão do dia 28 
de agosto, quando foi lido o pro-
jeto de lei para repasse de R$ 70 
mil paras as escolas realizarem o 
desfile escolar, um dos atrativos 
da Festa de Iúna, prevista para o 
dia 24 de outubro.

Segundo os parlamentares, o pa-

Vereadores elencam 
prioridades para os 
gastos públicos
Gastos com festa do município são discutidos na Câmara, assim como 
repasses para instituições sociais e aumento para professores municipais

gamento dos recursos destinados 
às entidades sociais deveria ser 
prioridade, assim como o aumen-
to dos salários dos professores.

De acordo com o vereador Expe-
dito Vieira de Andrade Filho, os 
professores da rede municipal tam-
bém defendem a reforma das es-
colas como prioridade. “Os profes-
sores ficaram muito desgostosos 
porque não receberam aumento e 
a administração contratou dezenas 

de cargos comissiona-
dos. A gente vê que as 
escolas estão caindo, 
com paredes mofa-
das, mas tem dinheiro 
para o desfile. Os pro-
fessores não irão fazer 
o desfile. Precisamos 
que a administração 
tenha coerência. Não 

sou contra o desfile, mas agora não 
é o momento para isso”, explicou o 
vereador Expedito.

O vereador Jonildo de Castro Muzi 
também informou que, hoje, a Pre-
feitura de iúna não tem condições 
para fazer a festa da cidade. “É um 
disparate colocar esse valor para 
realizar o desfile, sendo que não há 
recurso suficiente para colocar as 
finanças do município em dia. Não 
tem recursos para repassar à Casa 
de Passagem, Assiudes, Santa Casa 
e Lar dos Velhinhos deste mês de 
agosto. Temos contas a liquidar de 
quase R$ 1 milhão na Prefeitura”, 
informou o vereador.

Na sessão do dia 18 de setem-
bro, a prefeitura de iúna retirou 
o projeto da pauta de análise e 
votação da Câmara.

Para os vereadores Jonildo Muzi e Expedito Vieira, 
o momento não é propício para festa

Novamente, as obras públicas 
inacabadas do município foram 
mencionadas nos discursos dos 
vereadores. Creches, postos de 
saúde, praças e casas popula-
res são algumas das obras ci-
tadas que não vêm recebendo 
benfeitorias nos últimos anos.

De acordo com o Presidente da 
Câmara, Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva, outros projetos já 
foram licitados e as obras ainda 
não foram iniciadas. “Recebe-
mos verba federal há meses 
para construir o portal de en-
trada da cidade, que está licita-
do há quatro meses, mas nada 
da obra começar. Corre o risco 
desse dinheiro voltar pra Brasí-
lia. Está complicado entender o 
planejamento dessas obras no 
município”, avaliou o Presiden-
te da Câmara, Paulo Henrique 
Leocádio da Silva.

“A obra da Praça São Vicente 
de Paula, por exemplo, está 
parada e sem previsão de con-

Paralisação de 
obras públicas 

clusão. Seria um orgulho pra 
nós, hoje, dizer que alguma 
obra está pronta, mas não. Os 
projetos não estão aparecen-
do. Cadê o projeto do Parque 
Industrial? Nós queremos, sim, 
que as obras sejam iniciadas. 
Várias obras foram licitadas, 
mas nenhuma concluída”, pon-
tuou o vereador Rogério Cézar.

Já o vereador José Saloto tam-
bém lembrou que o Parque In-
dustrial precisa receber investi-
mentos do poder público, que 
também deve regulamentar 
seu uso e ocupação.

“Nunca mais o poder público 
deu atenção ao Parque Indus-
trial. Até o ano passado os ca-
minhões das empresas não po-
diam descarregar mercadorias. 
O município tem que se apro-
ximar mais desses empresários. 
Tivemos uma fase de desleixo 
tão grande que por um tempo a 
finalidade do Parque foi modifi-
cada”, comentou José Saloto.



Hospital Santa Casa de Iúna 
será auditada Solicitação partiu do Ministério Público 

para identificar possíveis falhas de gestão

3setembro de 2014

Desde o início deste ano, os ve-
readores de Iúna vêm acompa-
nhando as denúncias de pacien-
tes sobre a falta de atendimento 
de emergência e realização de 
exames no hospital Santa Casa de 
iúna. No final de agosto, o Minis-
tério Público reuniu a Prefeitura 
de Iúna e diretores do hospital 
para analisar a ação de interven-
ção da instituição desde 2010.

Durante a audiência, por solicita-
ção da administração municipal, 
foi solicitada uma auditoria con-
tábil e de atendimento de saúde 
ao cidadão.

“Serão analisadas possíveis irregu-
O Hospital Santa Casa de Iúna passará por uma auditoria para apurar 
possíveis irregularidades referentes à administração e ao atendimento aos pacientes

laridades, inclusive nos convênios. 
inclusive, discutimos na audiência 
sobre a remoção de pacientes em 
estado grave, os entubados. Nin-
guém é responsável. A Santa Casa 
não pode custear isso e o governo 
demora 18h pra enviar a remo-
ção”, comentou o vereador José 
Saloto.

“É bom que se faça a auditoria, 
mas sabemos que a adminis-
tração do hospital melhorou o 
atendimento à população, com a 
oferta de novos exames. Com o 
tempo, será polo de exames dife-
renciados na região”, pontuou o 
Presidente da Câmara. Paulo Hen-
rique Leocádio da Silva. 

A falta de infraestrutura em São 
João do Príncipe também foi co-
locada em questão. O vereador 
Rogério Cézar informou que es-
teve na região e identificou falta 
de manutenção em locais públi-
cos e muitas áreas com esgoto a 
céu aberto.

Esgoto a céu aberto

Tema constante das pautas e 
discursos dos vereadores de 
Iúna, a falta de água potável 
nos distritos de Santa Clara e 
Laranja da Terra mais uma vez 
foi tema na tribuna. Durante 
a sessão do dia 28 de agosto, 
os vereadores Jonildo Muzi e 
José Saloto comentaram so-
bre as alternativas para sanar 
esse problema.

“A água de Santa Clara e La-
ranja da Terra é um tema que 
vem sendo discutido aqui na 
Câmara há mais de quatro 
anos. Temos R$ 4 milhões em 
royalties que podemos usar 
para resolver isso. Então, não 
é falta de recursos, mas sim 
de interesse e vontade”, res-
saltou Jonildo.

De acordo com o vereador José 
Saloto, a administração está ten-
tando iniciar obras pra resolver o 
problema de abastecimento nas 
residências. “Infelizmente o que 
tem de água hoje em Laranja da 
Terra não atende a população e 

a rede que construíram recen-
temente ficou baixa e não tem 
pressão para a água chegar às 
casas. No Rio Claro também 
iniciarão obras. Acredito que 
em três meses os moradores 
terão água”, informou Saloto.

Falta de água em Laranja da 
Terra preocupa vereadores

“No local tem muitos focos de 
mosquito. Além disso, a quadra 
de esportes e o vestiário não re-
cebem manutenção, têm muitos 
fios expostos. Peço ao subprefei-
to de Pequiá que olhe as neces-
sidades da comunidade”, relatou 
o vereador.



Câmara Cidadã 4
Telefonia móvel em 
Santíssima Trindade
Os vereadores Adriano Orne-
las, José Saloto, João Ribeiro, 
Jonathan Bonfante e José Mar-
cos de Moraes acompanharam 
a inauguração da torre de te-
lefonia móvel em Santíssima 
Trindade, no dia 18 de setem-
bro, em solenidade com a pre-
sença de autoridades e mora-
dores da região. 

A obra de construção da torre 
na comunidade durou cinco 
meses e faz parte do progra-
ma Caminhos do Campo, do 
Governo do Estado. Os equi-
pamentos da operadora Vivo 
emitem sinal com alcance de 
8 a 10 km 

De acordo com o vereador 
Adriano Ornelas, Iúna foi o úni-
co município a receber duas 
torres de telefonia móvel e in-
ternet 3G. “O povo da região 
esperou esse benefício por 
muito tempo e hoje podemos 
ver como estão satisfeitos com 
mais essa conquista, que vai fa-
cilitar a vida, o trabalho e os es-
tudos de quem mora em Trin-
dade”, comentou o vereador.

De acordo com o secretário 
de Estado da Agricultura, Enio 
Bergoli, presente no evento, 
em 30 dias será inaugurada 
também a torre do distrito de 
São João do Príncipe.

Vereadores acompanharam obras, testes e inauguração 
da torre de transmissão na localidade

Telefones Úteis

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, na presença de 
autoridades, inaugura a torre de telefonia móvel de Santíssima trindade, e 
anuncia para daqui há 30 dias a inauguração da torre de São João do Príncipe

“Essa conquista vai facilitar a vida, o trabalho e os 
estudos de quem mora em Trindade.”

Vereador Adriano Ornelas (PMDB)

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
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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 reparos na 
ponte que dá aces-
so à propriedade do 
Senhor Joaquim da 
linguiça, no distrito 
de Nossa Senhora das 
Graças, haja vista que 
a mesma se encontra 
em péssimo estado 
de conservação e tem 
prejudicado o escoa-
mento dos produtos 
agrícolas da região. 

4	Solicita construção de um 
bueiro (com manilhas 0,60) 
na rodovia que dá acesso a 
Irupi, na entrada para as pro-
priedades dos senhores João 
Amorim e José Leonardo, haja 
vista que pelo local desce 
grande quantidade de água 
das chuvas, o que prejudica o 
trânsito de veículos no local.

4	Indicou moções de congratu-
lações para Senhor Cleverson 
Miranda, Secretário Munici-
pal de Interior e Transportes 
do Município de Iúna, exten-
sivo a todos os seus colabora-
dores, pelo trabalho que vem 
executando na área rural, me-
lhorando e reabrindo as estra-
das vicinais para dar condições 
dos produtores fazerem, com 
segurança, o escoamento da 

Plenário em ação

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

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

safra agrícola e garantir o trá-
fego dos moradores, e para a 
proprietária rural, professora 
aposentada e proprietária da 
floricultura Florindo Flores, a 
senhora Ivanete Florindo de 
Freitas, pela atitude de permi-
tir que o maquinário da Prefei-
tura reabrisse a estrada vicinal 
que dá acesso à localidade 
Bonsucesso, haja vista que a 
mesma era estreita e prejudi-
cava o movimento de veículos.

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

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

4	Solicita compra de um 
veículo para o Núcleo 
de Atendimento ao Con-
tribuinte (NAC), visando 
melhor o funcionamen-
to do Órgão. O recurso 
encontra-se autorizado 
pelo Conselho de Royal-
ties de Petróleo Munici-
pal no valor de R$ 45 mil.

4	Solicita providenciar o 
reparo necessário nos 
equipamentos de infor-
mática para o Setor de 
Alistamento Militar e 
Carteira de Identidade 
(foto), ou fazer a aquisi-
ção de novos produtos, 
além de providenciar ma-
nutenção na linha telefô-
nica do órgão, para dar 
condições de trabalho ao 
servidor do local e garan-
tir bom atendimento ao 
cidadão.

4	Solicita serviços de ensai-
bramento das estradas 
vicinais do Córrego Morro 
Redondo, distrito de Nossa 

Senhora das Graças, visando 
melhorar as condições das 
mesmas para facilitar o es-
coamento da safra cafeeira.



Câmara Cidadã

Com o objetivo de esclarecer à 
população sobre os diretos do 
consumidor e os deveres das 
prestadoras de serviços de tele-
fonia móvel, a Câmara de Iúna 
recebeu na sessão do dia 18 de 
setembro o professor de Direito 
do Consumidor e Responsabili-
dade Civil na Escola Superior de 
Advocacia de Niterói (RJ), Valter 
Ferreira de Oliveira.

Durante apresentação na Tribu-
na Livre, Valter apresentou for-
mas de solucionar os problemas 
dos consumidores da região, que 
reclamam a falta de sinal de ce-
lular e internet periodicamente. 

“Sabemos que não ter o sinal de 
celular, em um serviço pago, está 

Advogado orienta 
sobre os diretos 
do consumidor e 
serviços de telefonia

ferindo um direito de falar. O me-
lhor caminho para resolver essa 
situação é uma tentativa extraju-
dicial, ou seja, fazer um TAC – Ter-
mo de Ajuste de Conduta, na qual 
o município tem legitimidade para 
propor melhorias à empresa pres-
tadora. É um documento pra se 
fazer executar e acho que cabe ao 
poder público, Prefeitura ou Câ-
mara, legitimar essa ação, mas a 
própria população pode propor”, 
comentou o professor.

Outra alternativa, de acordo com 
o advogado, é entrar com uma 
ação civil pública. 

“Em Venda Nova fi-
zeram uma ação pú-
blica contra a Vivo, e 
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a empresa está modificando os 
serviços na cidade. As pessoas 
estão tendo perdas, em especial 
os comerciantes, que têm pre-
juízos nos seus negócios. Vamos 
estudar essa possibilidade aqui 
também”, analisou o Presidente 
da Câmara, Paulo Henrique Leo-
cádio da Silva.

O advogado Valter Ferreira in-
formou ainda que “à medida 
que novas tecnologias vão sur-
gindo, as empresas têm que 
atualizar seus equipamentos 
nos locais onde oferecem os 
serviços”.

No dia 05 de outubro acontece 
o 1° turno das eleições 2014. 
Na data, milhões de brasileiros 
irão às urnas para escolher en-
tre os candidatos a presidente 
da República, governadores, 
senadores, deputados federais 
e deputados estaduais. Caso 
ocorra, o 2° turno será no dia 
26 de outubro. 

Com o objetivo de colabo-
rar com o esclarecimento do 
eleitor e com a divulgação da 

importância do voto consciente, 
a Justiça Eleitoral elaborou uma 
cartilha com esclarecimentos 
para o cidadão participar efeti-
vamente das eleições deste ano.

O conhecimento das normas 
destacadas na cartilha permitirá 
uma escolha consciente dos can-
didatos e possibilitará, também, 
a denúncia de irregularidades 
verificadas durante a campanha, 
garantindo a realização de elei-
ções limpas e transparentes.Palestra realizada na Câmara tirou dúvidas sobre como o consumidor 

pode mover ação judicial para garantir melhores serviços

O professor de direito, Valter Ferreira de Oliveira, deu orientações 
a respeito das reclamações sobre o serviço de telefonia móvel 

Fique por Dentro

“Em Venda Nova fizeram 
uma ação pública contra 
a Vivo, e a empresa está 
modificando os serviços 
na cidade. Vamos estudar 
essa possibilidade aqui 
tambémo.”
Vereador Paulo Henrique Leocádio (PMDB)

O voto é a forma pela qual todo 
cidadão pode escolher quem o 
representará na elaboração de 
leis e na aplicação do dinheiro 
público para melhoria do país, 
dos estados e dos municípios.

4Divulgue que o voto é muito im-
portante e não deve ser trocado 
por presentes, brindes ou asse-
melhados.

4Informe que a urna eletrônica é 
segura e que ninguém tem como 
saber em quem você votou.

4Esclareça que a Justiça Eleitoral 
garante o sigilo do voto.

4Explique que é pelo voto que 
você transfere poder ao candi-
dato.

4Alerte que o dinheiro do Estado 
deve ser utilizado, obrigatoria-
mente, para satisfazer as neces-
sidades da população.

4Fale sobre a importância de 
acompanhar as ações dos repre-
sentantes eleitos.

4Troca de voto por dinheiro, material 
de construção, cesta básica, atendi-
mento, médico, cirurgia, emprego 
ou outros favores diversos.

4Uso do poder político para promover 
a campanha de um candidato, como 
a utilização de carros oficiais, funcio-
nários e/ou prédios públicos.

4Ameaça, por exemplo, de demis-
são ou violência física para obter 
voto.

4Propaganda no dia da eleição (boca 
de urna).

4Fixação de cartazes em locais e 
bens de uso comum, como praças, 
postes ou árvores.

4Caso tome conhecimento de algu-
ma irregularidade, denuncie ao juiz 
ou ao promotor eleitoral.

4É importante juntar provas da irre-
gularidade, como fotos, folhetos, 
gravações ou mensagens, que ins-
truirão o processo.

4Para denunciar, não é necessário 
que você esteja acompanhado de 
advogado.

Por que devo votar?

O que posso fazer 
para que o voto em 
minha cidade seja 
consciente?

Quais são as principais 
irregularidades da 
campanha eleitoral?

Como posso denunciar?

Leia a cartilha completa: www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/ 
tse-eje-cartilha-eleitor-consciente-2014-pdf

Seja um eleitor 
consciente


