
Desde a primeira quinzena de ou-
tubro, os vereadores da Câmara 
Municipal analisam o Orçamento 
Anual da Prefeitura de Iúna para o 
exercício financeiro de 2015, cujas 
receitas e despesas estão estima-
das e fixadas em R$ 57 milhões. A 
pauta deve ser votada até o dia 28 
de novembro.

Os dados do orçamento muni-
cipal para o próximo ano foram 
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Vereadores analisam 
orçamento municipal 
para 2015

apresentados pela Prefeitura de 
Iúna durante Audiência Pública 
realizada no dia 10 de outubro, 
no auditório da Câmara Muni-
cipal, com a presença dos ve-
readores José Saloto, Expedito 
Andrade Vieira Filho e Weverton 
da Silva Feitosa (Zizinho), da pro-
curadoria da Casa de Leis e para 
a população, que puderam tirar 
dúvidas e sugerir alterações em 
áreas consideradas prioritárias. 

Em Audiência Pública realizada na Câmara, administração do município 
apresentou orçamento estimado de R$ 57 milhões para o próximo ano

De acordo com a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA), a receita desse 
valor virá de arrecadação de tri-
butos e outras receitas corren-
tes e de capital. Já as despesas 
foram fixadas de acordo com a 
programação de cada secretaria

“A audiência pública é um instru-
mento que legitima o orçamento 
que estamos analisando e vamos 
votar em breve. É um momento 
em que os participantes podem 
apresentar propostas”, avaliou o 
vereador José Saloto.

Durante a Audiência, o verea-
dor Zizinho sugeriu que a reu-
nião fosse realizada também 
em outras comunidades. “A 
intenção é ouvir a opinião de 
outras pessoas. Acredito que 
haverá tempo até a matéria ser 
votada”, comentou.

Licencimento Ambiental Emissão de 
documento pelo município. Pág. 2

Parque Municipal Poder público e população 
se unem para viabilizar o projeto. Pág. 3

Audiências Reforma de praças e PDM serão 
discutidos com a população na Câmara. Pág. 4

PArtiCiPAção
Um dos temas em pauta na 
apresentação foi a gestão e 
o aumento de verbas dire-
cionadas para a Santa Casa 
de Iúna. “Acho que o Pronto 
Socorro necessita de um re-
passe maior para que possa 
oferecer um melhor padrão 
de atendimento, com médi-
cos, profissionais e atenden-
tes”, analisou o enfermeiro 
Alcemir Mariano Junior. 

Já o vereador Expedito Viei-
ra de Andrade Filho cobrou 
especificações quanto ao 
orçamento voltado para 
as iniciativas culturais e de 
turismo e também questio-
nou sobre o montante do 
orçamento total que pode 
receber modificações e su-
gestões da população. 

O contador da prefeitura, 
Leonardo Sales, informou 
que o total destinado a mo-
dificações é da ordem de 
R$ 5 milhões e que encami-
nhará para a administração 
as sugestões colhidas na 
Audiência Pública para ava-
liação.

Os vereadores Zizinho e José Saloto sugeriram que a Audiência 
sobre o Orçamento fosse levada também a outras comunidades

O vereador Expedito pediu 
esclarecimento quanto aos recursos 
destinados à cultura e turismo 

Além dos vereadores e do procurador da Câmara, estiveram presentes 
na Audiência vários secretários, servidores e cidadãos iuneses
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Encerramento das Missões Redentoristas de 1979. O cruzeiro que é visto 
carregado na foto hoje se encontra na Capela são Cristóvão. Foto disponibilizada 

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

Calendário das sessões
7 de novembro (sexta-feira)

18 de novembro (terça-feira)
28 de novembro (sexta-feira)

Com o objetivo de estudar as 
normas para emissão de licen-
ça ambiental pelo município, os 
vereadores vêm realizando reu-
niões com técnicos ambientais, 
representantes da gestão muni-
cipal, empresários e demais in-
teressados. O projeto de Lei que 
institui o Licenciamento Ambien-
tal e a avaliação dos impactos de 
empreendimentos públicos ou 
privados já está sob análise da 
Câmara e das Comissões.

Licenciamento ambiental: 
município assumirá emissão 
do documento Parlamentares estudam normas e regulamentações 

do Projeto de Lei, que definirá os procedimentos para 
o município licenciar empreendimentos

“Queremos ouvir a sociedade 
sobre esse assunto para que 
possamos avaliar esse projeto 
junto com a gestão municipal 
da melhor forma possível. É um 
tema importantíssimo e que 
está diretamente relacionado 
ao desenvolvimento da nossa 
cidade”, avaliou o Presidente da 
Câmara, Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva.

De acordo com o vereador José 

Saloto, o projeto vai conter as 
normas necessárias para que 
o município emita os parece-
res e licenças ambientais para 
o funcionamento de empreen-
dimentos que causam impacto 
ambiental de pequeno, médio e 
grande porte.

“Já realizamos uma discussão 
inicial com técnicos ambientais 
e vamos debater mais. É um 
projeto que não pode deixar 
dúvidas sobre o que o municí-
pio poderá licenciar”, comen-
tou o vereador.

De acordo com o projeto de Lei, 
o município, por meio da Secre-
taria de Meio Ambiente e Defesa 
Pública será o órgão responsável 
por avaliar as atividades públi-
cas ou privadas consideradas 
efetivas ou potencialmente po-
luidores, ou que possam causar 
degradação ao meio ambiente.

“Queremos ouvir a 
sociedade sobre esse 
assunto. É um tema 
importantíssimo e 
que está diretamente 
relacionado ao 
desenvolvimento da 
nossa cidade”.
Vereador Paulo Henrique Leocádio (PMDB)

É um procedimento técnico-
-administrativo destinado a 
estabelecer as condições, res-
trições e medidas de controle 
ambiental a serem obedecidas 
pelo empreendedor para loca-
lização, instalação, operação, 

o Que É LiCenCiAMento AMbientAL?
ampliação física ou de ativi-
dade, modificação durante a 
obra, reforma, recuperação e 
desativação das atividades ou 
empreendimentos potencial 
ou efetivamente causadores de 
danos ao meio ambiente.

O projeto que institui o Licencimento Ambiental  no município 
já está sob análise da Câmara e das Comissões



Parque natural Municipal 
se tornará realidade em iúna
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no último mês, os vereadores 
João Ribeiro e José Saloto par-
ticiparam das reuniões junto à 
gestão municipal, população e 
representantes do Iema e Inca-
per para planejarem a criação de 
um parque ecológico em iúna. O 
projeto, se sair do papel, pode se 
tornar inédito na região do Capa-
raó, e poderá receber iniciativas 
voltadas para o desenvolvimento 
do ecoturismo, ações de educa-
ção ambiental e prestação de ser-
viços diversos para a sociedade. 

Para dar corpo a essa iniciativa, 
durante as duas primeiras reu-
niões, realizadas nos dias 07 e 
16 de outubro, foram discutidos 
os termos para readequação da 
Lei Municipal de uso da reserva 
natural, a definição do nome do 
local, sendo Parque natural Mu-
nicipal Jovelino nunes e também 
a criação do instituto Maria da 
Mata – organização de respon-
sabilidade socioambiental que 
vai gerir o espaço. 

De acordo com a pedagoga da 
Secretaria de Educação, Ivanete 

A definição do nome do ins-
tituto Maria da Mata, recém-
-criado para gerir o futuro Par-
que natural Municipal Jovelino 
nunes, tem um propósito. 

De acordo com pesquisa da 
professora-historiadora Viná 
Garcia Silveira de Moraes, 
Maria da Mata foi uma perso-
nagem histórica do município, 
conhecida por ter vivido mais 
de um século e que teve suas 
personalidade e ações voltadas 
à preservação cultural dos cos-
tumes indígenas e africanos.

Maria da Mata foi uma das pri-
meiras moradoras do Satírio, 
no bairro Quilombo. Ainda se-
gundo a pesquisa, era uma mu-
lher que viveu em condições de 
pobreza, no tempo em que a 
raça, a cor da pele e o gênero 
eram fatores que determina-
vam a posição social e a vida do 
indivíduo e quando, raramente, 
a ascensão social acontecia. 

Hoje, essa história de vida é 
contada por depoimentos orais 
de parentes e conhecidos, ten-
do como cenário principal a ci-
dade de iúna do final do século 
XiX até por volta de 1980. 

Mais informações sobre essa 
personagem histórica podem 
ser acessadas pelo link: vina-
gsm.blogspot.com.br/2011/11/
maria-da-mata.html.

instituto 
Maria da Mata

Silveira, responsável pela equipe 
multidisciplinar do projeto, as 
reuniões foram muito produti-
vas e resultaram em importantes 
ações a serem desenvolvidas a 
curto prazo.

O próximo passo, de acordo com 
o vereador José Saloto, é solici-
tar à administração municipal a 
revisão das divisas da Reserva Jo-
velino nunes, anexando as áreas 
nativas circunvizinhas que ainda 
não estão contempladas no ter-
ritório da reserva.

Os documentos estão sendo ava-
liados pela procuradoria-geral da 
Câmara e serão adaptados para 
atualizar o projeto de Lei.

“Já aprovamos o estatuto 
que vai guiar as ações do 
instituto Maria da Mata, 
que foi uma personagem 
muito importante para 
a preservação cultural 
dos costumes do nosso 
município”.
Ivanete Silveira, pedagoga da Secretaria 
de Educação e responsável pela equipe 
multidisciplinar do projeto

Vereadores, secretários, 
representantes do Incaper e do Iema 
e membros da população reunidos 
em prol da criação do Parque natural 
Municipal Jovelino nunes

Poder público e população se unem para planejar uso da Reserva Jovelino nunes e transformá-la em parque aberto à visitação

“Ela ficou conhecida na cidade 
como rezadeira ou benzedeira. Era 
muito procurada pelas famílias 
para socorrer das doenças que 
acometiam. Rezava quebranto, 
olhado, espinhela caída e outros 
incômodos. Das crianças e dos 
adultos. Com certeza foi uma he-
rança de seus ancestrais. Maria da 
Mata passava o dia andando pelas 
ruas, rezando a quem lhe pedisse. 
Seus pés grandes estavam sempre 
descalços. Usava saia e blusa com 
costura bem simples, roupas que 
ganhava dos conhecidos, medalhas 
religiosas penduradas no pescoço. 
Fumava cachimbo e cigarro de pa-
lha. Seus cabelos brancos estavam 
sempre descabelados. A sua casa 
tinha apenas um cômodo, com piso 
de chão batido, onde ela criava 
porquinhos da índia, coelhos e 
outros bichos. gostava de freqüen-
tar as festas do boi pintadinho do 
prefeito Romeu Rios. Um dia Maria 
da Mata disse que gostaria de ser 
fotografada, então o Sr. José Florin-
do chamou o fotógrafo da cidade, 
Zé do Bico, para fazer o trabalho”.
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População e poder público 
discutem prioridades
no início de novembro, a Câmara 
de Iúna receberá em seu auditório 
outras duas Audiências Públicas 
com o objetivo de reunir poder 
público e população para discutir 
as prioridades no que se refere a 
obras e regulamentação de imó-
veis na cidade.

no dia 03 de novembro, às 19h, 
moradores terão a oportunidade 
de sugerir reformas das praças 

do município. “temos que avan-
çar nesse quesito, pois não temos 
áreas de lazer para a população. 
nossas praças estão abandona-
das, sem iluminação adequada”, 
avaliou o Presidente da Câmara, 
Paulo Henrique Leocádio da Silva. 

na mesma semana, no dia 07 de 
novembro, às 19h, a administra-
ção municipal e a Câmara reali-
zam Audiência Pública sobre as 

Reforma das praças e novo PDM são pautas de Audiências Públicas 
que serão realizadas no início de novembro, no auditório da Câmara

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

adequações e normas do Plano 
Diretor Municipal. O assunto está 
sendo discutido há meses pelos 
vereadores e Comissão de Finan-
ças, Orçamentos, Obras e Serviços 
Públicos e demais membros da 
sociedade. 

no evento serão avaliados os pon-
tos principais para regularização 
dos imóveis e terrenos para ade-
quação e reformulação do novo 

PDM. “Queremos revisar a legis-
lação vigente e ajudar os muníci-
pes a regularizar seus imóveis, fa-
cilitando ou criando mecanismos 
que possibilitem esse processo”, 
comentou o vereador José Salot-
to, presidente da Comissão.

As praças do município serão tema 
de discussão em Audiência Pública, 

nas quais a população poderá 
sugerir adequações e reformas
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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 Substituição das lâmpadas 
queimadas próximo à ponte 
que dá acesso ao bairro Qui-
lombo, Posto Lorena (foto) e 
Rodoviária. 

4 Solicita reparos na ponte que 
dá acesso à propriedade do 
Senhor Joaquim, do Sabores 
do Campo, no distrito de Nos-
sa Senhora das Graças, pois 
a via se encontra em péssimo 
estado de conservação e tem 
prejudicado o escoamento dos 
produtos agrícolas da região. 

Plenário em ação

Paulo Henrique Leocádio da Silva
PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.brWeverton da Silva Feitosa (Zizinho)

PDt - zizinho@camaraiuna.es.gov.br 

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

4	Solicita troca das lâmpadas 
queimadas da Praça José 
Luiz Horn, no Centro da 
cidade, em frente à Igreja 
Matriz Nossa Senhora Mãe 

4	Envio de indicação de ser-
viço ao Detran-ES para que 
estude forma de creden-
ciar na cidade de Iúna, um 
pátio para depósito dos 
carros apreendidos pela 
Polícia Militar, visando evi-
tar despesas de locomoção 
dos proprietários até o pátio 
credenciado, que fica dis-
tante do município. A pro-
posta atende reivindicação 
de proprietários de veículos 
que são apreendidos por in-
frações pequenas.

4 Solicita patrolamento e en-
caibramento das estradas 
vicinais que integram a ma-
lha rodoviária do Córrego 
do Recreio, em Iúna, em 
atendimento a pedido dos 
produtores da região, haja 
vista que as mesmas se en-
contram em péssimo estado 
de conservação.

4 Pintura dos quebra-molas 
construídos na Avenida An-
tônio Augusto de Oliveira 
(foto).

dos Homens (foto).

4	Poda das árvores, limpeza 
do local e melhora da ilumi-
nação pública na área em 

frente à Igreja Católica 
do Bairro Vila Nova, a fim 
de proporcionar uma área 
de lazer para as crianças e 
adolescentes do local.
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neste segundo semestre, iúna 
e demais municípios que com-
põem a região do Caparaó são 
alvos dos promotores de even-
tos de esportes de aventura. em 
outubro, o município foi palco de 
importantes iniciativas públicas 
e particulares, como a Caminha-
da Florada do Café (foto), a 2ª 
Revoada Amigos do Caparaó e o 

Durante as últimas sessões 
da Câmara de Iúna, os vere-
adores João Batista Ribeiro, 
Rogério César e Expedito de 
Andrade Filho vêm solicitan-
do agilidade da administra-
ção municipal na formação 
dos Conselhos de Turismo e 
de Cultura e na composição 

Florada do Café, 
serras e cachoeiras 
adornam eventos 
esportivos na região

2º Downhill Sossego Bikers. em 
novembro, entre os dias 05 e 07, 
a cidade também fará parte do 
evento nacional Caparaó Adven-
ture Brasil.

O evento será realizado pela Fe-
deração Capixaba de Corrida de 
Aventuras, pela Chancela da Con-
federação Brasileira de Corridas 
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de Aventura e Federação Capixaba 
de trekking (Fecatep). A Conexão 
Radical ajudará na organização.

na ocasião, também será realiza-
do o II Encontro Internacional de 
Corrida da Aventura, no qual par-
ticipam as principais equipes do 
Brasil e equipes de outros países 
como Portugal, Alemanha, Chile, 
equador, Argentina e Bolívia. 

também irá ocorrer a final do 
campeonato brasileiro e do cam-
peonato capixaba de corrida de 
aventura, e a final do campeona-
to capixaba de trekking e do de-
safio eco Adventure Way de MtB. 
Outras modalidades que farão 
parte do Caparaó Adventure Bra-
sil são trekking, rapel, canoagem, 
mountain bike, tirolesa, caminha-
da ecológica e enduro a pé.

Caminhada, parapente, corrida de aventura e trekking são incentivados 
para impulsionar o ecoturismo e a prática de esportes de aventura

ÁguA
economize 
para não 
faltar

Conselho de Cultura e turismo
de seus membros. “A criação 
dos conselhos pode facilitar 
muito para o município receber 
recursos dos governos estadual 
e federal para investir em even-
tos culturais e esportivos. Isso 
também é prioridade para o ci-
dadão daqui”, comentou o vere-
ador Expedito (foto).

A região do Caparaó foi mui-
to afetada neste longo perí-
odo de seca, considerado o 
pior dos últimos anos. Rios 
e cachoeiras se encontram 
com volume mínimo de 
água. Nascentes e córregos 
já não dão conta de abaste-
cer casas das áreas rurais. 
Pastos, lavouras e planta-
ções de culturas diversas 
resultarão em poucas co-
lheitas. 

Assim, a ordem é economi-
za água. E essa deve ser uma 
atitude constante, mesmo 
em períodos chuvosos. 

De acordo com a Organi-
zação das Nações Unidas, 
cada pessoa necessita de 
3,3 m³/pessoa/mês (cerca 
de 110 litros de água por dia 
para atender as necessida-
des de consumo e higiene). 
No entanto, no Brasil, o con-
sumo por pessoa pode che-
gar a mais de 200 litros/dia.

Gastar mais de 120 litros 
de água por dia é jogar di-
nheiro fora e desperdiçar 
nossos recursos naturais. 
Veja algumas dicas de como 
economizar água e dinheiro 
- sem prejudicar a saúde e a 
limpeza da casa e a higiene 
das pessoas.

4	Um banho de ducha de 15 minu-
tos, com o registro meio aberto, 
consome 135 litros de água. Se 
fecharmos o registro para nos en-
saboarmos, e reduzirmos o tempo 
para 5 minutos, o consumo cai 
para 45 litros.

4	Se uma pessoa escova os dentes 
em cinco minutos com a torneira 
não muito aberta, gasta 12 litros 
de água. No entanto, se molhar 
a escova e fechar a torneira en-
quanto escova os dentes e, ainda, 
enxaguar a boca com um copo de 
água, consegue economizar mais 
de 11,5 litros de água.

4	Não use o vaso sanitário como li-
xeira ou cinzeiro e nunca acione a 
descarga à toa, pois ela gasta mui-
ta água. Uma descarga sanitária 
com tempo de acionamento de 6 
segundos gasta de 10 a 14 litros. 

4	Numa casa, lavando louça com a 
torneira meio aberta em 15 mi-
nutos, são utilizados 117 litros de 
água. Ao lavar a louça, primeiro 
limpe os restos de comida e, só 
aí, abra a torneira para molhá-los. 
Ensaboe tudo que tem que ser 
lavado e, então, abra a torneira 
novamente para novo enxágüe. 
Com economia o consumo pode 
chegar a 20 litros.  

4	Junte bastante roupa suja antes 
de ligar a máquina ou usar o tan-
que. Não lave uma peça por vez. E 
aproveite esta última água para la-
var o quintal ou a área de serviço.

4	Adote o hábito de usar a vassoura, 
e não a mangueira, para limpar a 
calçada e o pátio da sua casa. La-
var calçada com a mangueira é um 
hábito comum e que traz grandes 
prejuízos. Em 15 minutos são per-
didos 279 litros de água.

4	Use um balde e um pano para 
lavar o carro ao invés de uma 
mangueira. Se possível, não o lave 
durante a estiagem (época do ano 
em que chove menos).

economize já!


