
gas vereadores pela confiança 
depositada em mim para presidir 
a Casa até o final de 2016. Tere-
mos muitas boas discussões de 
projetos de lei e requerimentos 
que farão a diferença pro nosso 
município”, comentou o Pre-
sidente eleito, José Marcos de 
Moraes (Marquinho da Saúde).

A partir do dia 1º de janeiro, a 
nova Mesa Diretora substitui-
rá a composição formada por 
Paulo Henrique Leocádio da 
Silva (Paulinho da Tôca), Joceni 
Rocha Martins e Rogério Cézar.

“Foram dois anos de ativida-
de legislativa bem tranquilos, 
mas muito produtivos. Tenho 
certeza que o Presidente eleito 
terá bons resultados durante as 

sessões, pois muitas 
ações estão encami-
nhadas e vão gerar 
desenvolvimento pra 
nossa cidade”, expli-
cou o atual Presiden-
te da Câmara, Pauli-
nho da Tôca (foto).

Conforme determina o Re-
gimento Interno da Casa, a 
Procuradoria Legislativa da Câ-
mara dirigiu na última sessão 
ordinária do ano, no dia 18 de 
dezembro, a eleição para pre-
sidir a Câmara Municipal nos 
próximos dois anos. Foram 
eleitos os vereadores José Mar-
cos de Moraes para presidente, 
Adriano Salviete da Silva como 
vice-presidente, e Jonathan 
Bonfante Moreira como secre-
tário da Mesa Diretora. 

A eleição foi finalizada por sete 
votos a quatro, em votação aber-
ta e nominal. Na chapa de opo-
sição estavam os vereadores Ex-
pedito Vieira  de Andrade Filho, 
Rogério Cézar e Weverton da 
Silva Feitosa, respectivamente 
candidatos a presi-
dente, vice e secretá-
rio. Esta chapa rece-
beu ainda o voto do 
vereador Jonildo de 
Castro Muzi.

“Agradeço aos cole-
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Câmara elege nova Mesa Diretora 
para o biênio 2015-2016
Passam a dirigir a Casa de Leis, os vereadores José Marcos de Moraes (Presidente), Adriano  Salviete da Silva (Vice) e Jonathan Bonfante Moreira (Secretário) 

Balanço Presidente avalia mandato 
e destaca pautas polêmicas. Pág. 3

Lei Aprovada nova regularização 
de terrenos e edificações. Pág. 4

Turismo Iúna receberá mais de 
R$ 500 mil em investimentos. Pág. 6

Mesa Diretora – biênio 2015/2016
Presidente José Marcos de Moraes (Marquinho da Saúde)
Vice-Presidente Adriano Salviete da Silva (Adriano Ornelas)

Secretário Jonathan Bonfante Moreira



Mesa Diretora
PRESiDENTE Paulo Henrique Leocádio da Silva (PMDB) • ViCE-PRESiDENTE Joceni Rocha Martins (PMDB) • SECRETáRio Rogério Cézar (SDD)
VereaDores
Adriano Salviete da Silva (adriano@camaraiuna.es.gov.br) • Expedito Vieira de Andrade Filho (expedito@camaraiuna.es.gov.br) • João 
Batista Ribeiro (joao.ribeiro@camaraiuna.es.gov.br) • Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni) (joceni@camaraiuna.es.gov.br) • Jonathan 
Bonfante Moreira (jonathan@camaraiuna.es.gov.br) • Jonildo de Castro Muzi (jonildo@camaraiuna.es.gov.br) • José Marcos de Moraes 
(marquinho@camaraiuna.es.gov.br) • José Saloto Sobrinho (saloto@camaraiuna.es.gov.br) • Paulo Henrique Leocádio da Silva (paulinho@
camaraiuna.es.gov.br) • Rogério Cézar (rogerinho@camaraiuna.es.gov.br) • Weverton da Silva Feitosa (Zizinho) (zizinho@camaraiuna.es.gov.br)
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Jornal Câmara Cidadã

Alunos da professora Elza Scardini subindo pelo terreno onde hoje é a 
Escola Henrique Coutinho, com a Casa da Cultura ao fundo. Foto disponibilizada 

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

Calendário das sessões
09 de fevereiro (segunda-feira)

19 de fevereiro (quinta-feira)
27 de fevereiro (sexta-feira)

Câmara aprova 
orçamento de R$ 57 
milhões para 2015

os vereadores de iúna aprova-
ram o orçamento geral do mu-
nicípio para o exercício finan-
ceiro de 2015, cujas receitas 
e despesas foram estimadas e 
fixadas em R$ 57 milhões.

De acordo com a Lei, a re-
ceita será realizada median-

A administração municipal poderá abrir crédito adicional até 10% do valor total das despesas

Câmara Cidadã 2
Despesas por Órgão Valor

poDer exeCutiVo          
Gabinete do Prefeito R$ 780.130,00

Procuradoria Geral R$ 294.500,00

Controladoria Geral R$ 195.000,00

Secretaria Municipal de Gestão R$ 2.074.000,00

Secretaria Municipal de Fazenda R$ 2.558.200,00

Secretaria Municipal de Agricultura, Meio 
Ambiente e Agronegócio R$ 1.788.000,00

Secretaria Municipal de Educação R$ 24.181.470,00

Secretaria Municipal de obras, infraestrutura e 
Serviços Urbanos R$ 4.831.400,00

Secretaria Municipal de Transportes R$ 1.958.100,00

Secretaria Municipal de Saúde R$ 11.053.200,00

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social R$ 3.237.000,00

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo R$ 848.600,00

poDer legislatiVo
Câmara Municipal  R$ 2.450.000,00

te arrecadação de tributos e 
outras receitas correntes e 
de capital.

 Já as despesas foram fixadas 
de acordo com a programa-
ção de cada órgão ou unida-
de orçamentária, conforme 
tabela apresentada ao lado.

Servidores do legislativo 
recebem abono salarial
Neste final de ano, os seis 
funcionários do Legislativo 
de Iúna receberão abono de 
R$ 1 mil. 

“Devido à economia que 
fizemos durante os últi-
mos meses, foi possível 

conceder esse abono para os 
servidores do legislativo, que 
merecem esse pequeno reco-
nhecimento, pelos trabalhos 
realizados durante o ano”, 
comentou o Presidente da Câ-
mara, Paulo Henrique Leocá-
dio da Silva. 

A partir do dia 23 de dezem-
bro, os vereadores de Iúna 
entram em recesso parla-
mentar. As atividades legis-
lativas serão retomadas no 
dia 09 de fevereiro, quando 
será realizada a primeira 
sessão ordinária de 2015.

Recesso 
parlamentar

Durante o período de reces-
so, os servidores da Câmara 
trabalharão no expediente 
normal, de segunda a sexta-
-feira, das 12h às 18h, exce-
to durante o recesso de fim 
de ano, entre os dias 24 de 
dezembro e 02 de janeiro.
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trabalhos do biênio 2013-2014
Como Presidente da Casa de 
Leis nos últimos dois anos, Paulo 
Henrique Leocádio da Silva (Pau-
linho da Tôca) enumerou alguns 
dos eventos e decisões que mar-
caram não só a atividade legisla-
tiva, mas também o desenvolvi-
mento do município no período. 

Segundo Paulinho, logo no início 
do seu mandato, em fevereiro de 
2013, a Casa analisou e colocou 
em votação um polêmico proje-
to de Lei do Executivo que previa 
a extinção de cargos de serven-
te, servente escolar, gari, vigia e 
motorista. “Na época analisamos 
que o Executivo precisava baixar 
o índice com gasto de pessoal e 
esse não era o melhor caminho 
para isso. A Prefeitura teria que 
encontrar outra forma de reduzir 
o índice”, lembrou.

Ainda de acordo com o Presiden-
te da Câmara, outra discussão 
relevante, resultado da fiscaliza-
ção da Casa, foi o da suspensão 
do contrato da empresa de cole-
ta de lixo e lavagem de ruas, em 
abril do ano passado, suspeita 
de irregularidades como dispen-
sa de licitação e contratação de 
serviços não previstos na cota-
ção de preços. o fato foi deter-
ninado após denúnica do verea-
dor Rogério Cézar ao Tribunal de 
Contas do ES.

“Neste caso chegamos a tentar 
abrir uma CPI para aprofun-
dar as denúncias, mas não foi 
adiante por falta de assinaturas. 
Ainda discutimos sobre o anún-
cio do aumento do iPTU, que 
foi exorbitante, mas que con-
seguimos que fosse cancelado, 
devido à ilegalidade”, comentou 
Paulinho da Tôca. o cancela-

Paulo Henrique Leocádio da Silva faz balanço do seu mandato, marcado por análises de 
pautas polêmicas como aumento do iPTU e contrato de prestação de serviços de limpeza pública

mento do iPTU com o reajuste 
irregular foi resultado de discus-
sões entre vereadores, Procura-
doria da Câmara e Procuradoria 
da Prefeitura, juntamente com 
o Prefeito Municipal. 

Ainda durante os últimos anos, 
foram pautas de discursos as 
denúncias de falhas de atendi-
mento na Santa Casa de Iúna, as 
concessões de uso e mudanças 
na infraestrutura do Parque In-
dustrial, além dos inúmeros re-
querimentos para melhorias de 
acesso, prestação de serviços, 
saúde e educação da população 
da sede e dos distritos.

TRAnSPARênCiA
Para dar transparência e divul-
gar os trabalhos realizados pelo 
Poder Legislativo aos cidadãos, 
conforme determina a Lei da 
Transparência (Lei Federal Nº 

15.527/2011) e a instrução 
Normativa da Controladoria da 
Câmara, o atual presidente foi 
autorizado a contratar os servi-
ços de Comunicação Social. o 
objetivo é produzir informação 
por meio de matérias publicadas 
no portal da Câmara (www.ca-
maraiuna.es.gov.br) e no jornal 
impresso Câmara Cidadã.

“Foi um importante passo para 
ampliar a transparência da ativi-
dade legislativa, para que todo o 
cidadão seja informado das nos-
sas ações. Além disso, continua-
mos a transmitir, ao vivo, todas 
as sessões ordinárias pela rádio 
e pela internet. A Câmara tam-
bém recebeu associação de mo-
radores das comunidades rurais, 
sindicato e estudantes durante 
esses anos, que puderam conhe-
cer nossos trabalhos”, lembrou 
Paulinho da Tôca.

“Analisamos o projeto de Lei do Executivo que previa a 
extinção de cargos para baixar o índice com gasto de 
pessoal e vimos que esse não era o melhor caminho. 
Suspendemos o contrato  da empresa de coleta de lixo 
e lavagem das ruas, por suspeita de irregularidades. 
Conseguimos que fosse cancelado o aumento do 
iPTU, após muitos estudos e discussões, devido à 
ilegalidade. E tudo isso com muita transparência, 
repassando todas as informações aos cidadãos 
através do site da Câmara e do jornal”.
Vereador Paulo Henrique Leocádio (PMDB)

Neste último semestre de 
2014, também foram inicia-
das as obras de reforma da 
Câmara e de construção de 
uma laje de estrutura para 
gabinetes para os vereadores, 
de uma nova sala da presi-
dência e do almoxarifado. 

“Estamos investindo R$ 
102 mil nesse projeto, para 
reforma da Câmara, que 
muito vai melhorar nos-
so espaço físico”, pontuou 
o Presidente da Câmara, 
Paulo Henrique Leocádio 
da Silva. 

investimentos em
infraestrutura
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nova regularização de 
terrenos e edificações 
em iúna é aprovada

Com várias emendas modifi-
cativas, os vereadores de iúna 
aprovaram o novo projeto de 
Lei que contém as diretrizes 
para regularização de terrenos 
no município. 

A gestão municipal deve intensi-
ficar a fiscalização do uso e cons-
trução em terrenos que estejam 
em desacordo com o código de 
obras e posturas e o PDM (Plano 
Diretor Municipal) de iúna.

A gestão municipal deve intensificar a ficalização do uso e construção em terrenos

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

o marco para a cobrança de re-
gularização é de terrenos que 
foram modificados a partir de 
2010. 

Entre as penalidades previstas 
está a fixação de multa para o 
proprietário que construir ir-
regularmente, como forma de 
compensação financeira ou 
ambiental. o mesmo vale para 
construções de imóvel residen-
cial ou comercial.

A regularização fundiá-
ria, em termos gerais, é 
o processo que inclui me-
didas jurídicas, urbanísti-
cas, ambientais e sociais, 
com a finalidade de inte-
grar assentamentos irre-
gulares ao contexto legal 
das cidades.

os assentamentos apre-
sentam normalmente dois 
tipos de irregularidade 
fundiária. A irregularidade 
dominial: quando o pos-
suidor ocupa uma terra 

O qUE é 
REgULARizAçãO 
fUnDiáRiA?

pública ou privada, sem 
qualquer título que lhe dê 
garantia jurídica sobre essa 
posse. E urbanística e am-
biental: quando o parcela-
mento não está de acordo 
com a legislação urbanís-
tica e ambiental e não foi 
devidamente licenciado.

A efetiva integração à 
cidade requer o enfren-
tamento de todas essas 
questões, por isso a regu-
larização envolve um con-
junto de medidas. 
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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:

Plenário em ação

4	Solicita efetuar reparo no 
calçamento da Rua Pedro 
Justo, em frente a residência 
do Senhor Joelcio Bento da 
Silva, no Bairro Quilombo.

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

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

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

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

4	Moção de congratula-
ção ao Sr. Renan Fardim 
Tristão, em virtude de 
sua formatura no curso 
de Veterinária, no dia 12 
de dezembro, na cidade 
de itaperuna (RJ).

4	Solicitam construção 
e expansão de uma 
rede de água, recons-
trução do  calçamen-
to, e restauração do 
sinal de televisão da 
localidade Vila de San-
ta Catarina, distrito de 
Santíssima Trindade.

4	Moção de Congratulação 
aos moradores dos bair-
ros Pito e Ferreira Vale, 
na pessoa da senhora Ma-
ria Elizabeth de Castro Ro-

4	Moção de Congratula-
ções a Excelentíssima 
Deputada Federal Se-
nhora Sueli Rangel Silva 
Vidigal, pelos relevantes 
serviços prestados ao 
município e ao povo de 
Iúna no decorrer de seu 
mandato, período em 
que não mediu esforços 
para inserir no orçamen-
to da União, emendas 
que resultaram em re-
cursos para construção 
de obras e aquisição de 
equipamentos destina-
dos ao município. 

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

4	Serviços na Avenida Antônio 
Augusto de Oliveira, com a 
construção de contorno no 
entroncamento da Rua Lau-
rentino de Freitas; iluminação 
pública em toda extensão da 
via, e correção de bueiros de 
captação de água de chuva 
para evitar o acúmulo de água 
na Avenida.

4	Moção de Congratulações à 
Assiudes – Associação Iunen-
se para o Desenvolvimento 
Social, pelo resultado executa-
do pelo seu treinador, Sr. João 
Batista Nunes (Mazinho), jun-

to à Escolinha de Futebol Cam-
peões do Amanhã, em virtude 

das recentes conquistas 
dos seus atletas (foto).

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

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

drigues, pela iniciativa de 
realizar a ornamentação 
natalina na praça locali-
zada na Avenida Antônio 
Augusto de oliveira. 

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



Nas últimas sessões, a Câmara 
analisou e aprovou projetos de 
Lei que autorizam abertura de 
crédito para investimentos con-
sideráveis na área de infraestru-
tura e do turismo em Iúna, em 
especial para melhorias de sinali-
zação em diversos locais da sede 
e dos distritos e para pavimenta-
ção de São João do Príncipe – um 
dos principais cartões-postais da 
região. os recursos de mais de 
R$ 500 mil serão repassados 
pelo Ministério das Cidades à ad-
ministração municipal.

Para o distrito de São João do 
Príncipe serão destinados pelo 
Governo Federal recursos da 
ordem de R$ 300 mil para pa-
vimentação e drenagem, o que 
resultará em melhoria de aces-
so à localidade. A gestão muni-

Turismo de iúna receberá mais de 
R$ 500 mil em investimentos

cipal deverá efetuar contrapar-
tida no valor de R$ 4,7 mil.

outro importante investimen-
to para o desenvolvimento do 
turismo é o projeto de sinaliza-
ção dos atrativos naturais e dos 
empreendimentos rurais com 
placas indicativas, que recebe-
rá recursos que somam R$ 250 
mil, mais uma contrapartida de 
R$ 6,2 mil do Poder Executivo 
Municipal.

“São recursos oriundos de 
emendas e que há muito tem-
po vêm sendo solicitados pelo 
grupo de empreendedores 
da nossa região e que ajudará 
muito a desenvolver o setor e, 
consequentemente para a eco-
nomia cidade”, comentou o ve-
reador João Batista Ribeiro.

Abertura de crédito e recursos para instalação de placas de sinalização de atrativos turísticos e pavimentação em São João do Príncipe foram aprovados

Câmara Cidadã 6

São João do Príncipe receberá obras de drenagem e pavimentação, e pontos turísticos receberão placas de sinalização

Câmara Municipal de iúna
Feliz Natal e Próspero Ano Novo. São os votos da

Que este momento
de magia e alegria 

possa renovar a fé 
e a esperança em 
nossos corações.

Boas Festas!


