
Saloto e Zizinho Feitosa. Falta-
ram os vereadores Paulinho da 
Tôca, Rogério Cézar, Expedito 
Vieira de Andrade Filho e Jonil-
do de Castro Muzi. 

Até então, a licença era emitida 
pelo Estado, por meio do Iema – 
Instituto Estadual de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos, que 
propôs aos municípios se orga-
nizarem para emitir o documen-
to, para tentar agilizar o serviço, 
especialmente para empreendi-
mentos de pequeno porte.

Após oito meses de discussões, 
a Câmara de Iúna aprovou du-
rante sessão extraordinária, 
realizada no dia 11 de junho, 
o projeto de Lei que autoriza 
o município a iniciar a emissão 
de licença ambiental para em-
preendimentos com atividades 
que possam causar impactos ao 
meio ambiente.  

Além dos membros da Mesa Di-
retora, compareceram à sessão 
extraordinária os vereadores 
Joceni Rocha, João Ribeiro, José 

Nova proposta
Antes da aprovação, na sessão 
do dia 08 de junho, o vereador 
Jonildo de Castro Muzi apresen-
tou uma nova proposta de pro-
jeto de Lei baseada no município 
de Venda Nova do Imigrante, 
que atenderia, segundo ele, à 
realidade de Iúna. Porém, o pro-
jeto não chegou a ser analisado 
pelos demais vereadores.

“O projeto do Executivo teve o 
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Emissão de licença ambiental 
pelo município é aprovada
Durante os debates, vereadores emitiram discursos prós e contras em relação ao projeto apresentado pelo Poder Executivo

policiamento Comandante da PM responde 
às dúvidas dos parlamentares. pág. 3

pequiá Subprefeitura continua sendo 
alvo de críticas na Câmara. pág. 6

parque Industrial Empresário usa Tribuna 
Livre para solicitar melhorias. pág. 2

Durante os debates, os verea-
dores questionaram pontos em 
relação ao projeto apresentado 
pelo Poder Executivo, entre eles 
a falta de planejamento e inclu-
são do serviço no PPA e na LDO. 

Além disso, os parlamentares 
comentaram que a administra-
ção não conta com uma secre-
taria de Meio Ambiente estrutu-
rada, com engenheiro, técnicos 
e fiscais para que possam emitir 
laudos e fiscalizar os empreen-
dimentos. Os vereadores realiza-

ram visitas a municípios vizinhos, 
pesquisaram e conversaram com 
profissionais do Iema.

Já os favoráveis ao projeto ale-

A aprovação do projeto aconteceu em sessão extraordinária, sob opiniões divergentes

parecer contrário da Procura-
doria da Casa de Leis. Ninguém 
fez nada pra acertar os erros. 
Não sou obrigado a votar coisa 
errada”, disse o vereador Jonil-
do Muzi.

“Ninguém é contra o município 
emitir a licença, mas não te-
mos uma Lei Ambiental. Assim, 
como vamos aprovar a muni-
cipalização?”, disse o vereador 
Paulinho da Tôca.

garam que a municipalização da 
licença, além de oferecer o do-
cumento com mais rapidez, vai 
gerar receitas para o município, 
por meio das taxas do serviço. 

. 
“Desde 2005 tem empresário do 
município tentando obter licença 
ambiental, e a municipalização vai 
ajudar, e muito. E nós temos uma 
secretaria de Meio Ambiente fun-
cionando para isso”, comentou o 
vereador Jonathan Bonfante.

“Eu sou a favor da municipaliza-
ção, já aprovei o projeto ante-
riormente e acho que devemos 
apoiar essa iniciativa”, declarou 
o vereador Adriano Ornelas.
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Infraestrutura do 
parque Industrial é 
tema de discussões
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Calçamento das ruas, amplia-
ção do sistema de distribuição 
de energia elétrica e regulari-
zação de áreas para amplia-
ção de empresas são algumas 
das principais solicitações de 
melhorias para o Parque In-
dustrial, enviadas pela Câma-
ra ao Poder Executivo. 

Desde o início do atual man-

dato alguns vereadores, como 
Paulino da Tôca, Adriano Or-
nelas e Rogério Cézar, envia-
ram diversos requerimentos 
sobre o assunto, mas que ain-
da não foram atendidos. 

Para reforçar os pedidos de 
melhorias para o local, na 
sessão do dia 08 de junho, o 
empresário Everaldo Pereira 

Empresário da Belo Aço solicitou, durante a Tribuna Livre,
melhorias na infraestrutura e vias de acesso ao Parque

Sales, que é proprietário da 
empresa de móveis tubula-
res Belo Aço, participou da 
Tribuna Livre e apresentou as 
demandas necessárias para 
desenvolver as 20 empresas 
localizadas no Parque.

De acordo com o empresário, 
são mais de 200 famílias be-
neficiadas com os empregos 

que são gerados pelas empre-
sas instaladas no Parque. “En-
contramos muitos obstáculos, 
que vão desde a infraestrutura, 
calçamento das vias de acesso 
para a chegada e saída de ca-
minhões. Nas épocas de chu-
vas a situação é ainda pior. O 
Parque já tem mais de 10 anos 
de construído e desde quando 
foi criado ouvimos muitas pro-
messas e muitas coisas preci-
sam ser feitas. Se tivermos um 
pouco mais de atenção, vamos 
observar que outras famílias 
também seriam beneficiadas”, 
comentou Everaldo.

Atualmente, a Belo Aço ocupa 
um espaço de 4 mil metros qua-
drados, e precisa de mais espaço 
para crescer. A empresa fabri-
ca móveis para todo o Estado, 
Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. 

“São produtos feitos por iu-
nenses. Eu vou lutar pra man-
ter a minha empresa aqui, 
mas confesso que já tive con-
vites de outros municípios. 
Estou com um projeto de 
expansão para ser aprovado 
pelo Iema há meses. A gente 
vai continuar lutando, mesmo 
sem o apoio de alguns repre-
sentantes locais”, declarou.

O vereador Jonildo de Castro 
Muzi lembrou que o Parque 
Industrial há anos não recebe 
investimento do Poder Público. 
“Os prefeitos não têm interes-
se em investir. Existe uma Lei 
que criou um Fundo para inves-
tir no Parque, mas que nunca 
foi colocado um real sequer. 
Os prefeitos tratam o Parque 
como o patinho feio da cidade”, 
comentou Jonildo.

“Eu vou lutar pra manter 
a minha empresa aqui, 
mas confesso que já 
tive convites de outros 
municípios. a gente vai 
continuar lutando, mesmo 
sem o apoio de alguns 
representantes locais”.
Everaldo Pereira Sales
Proprietário da Belo Aço



policiamento em Iúna: 
Comandante da pM 
participa de tribuna Livre
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Parlamentares também tiraram dúvidas sobre a construção das sedes do Batalhão e da Companhia, sobre aumento de contingente e policiamento na área rural

Leocádio da Silva, José Saloto 
e Jonathan Bonfante, que for-
mularam perguntas e também 
apresentaram as dúvidas da 
população.

O Tenente Coronel Danilo Bar-
cellos informou que, atualmen-
te, o Batalhão conta com um 
efetivo de 200 policiais para 
atender a região. Sobre o bairro 
Quilombo, a equipe tem se es-
forçado para melhorar a segu-
rança no local. “A Polícia Militar 
está trabalhando para melhorar 
cada vez mais o atendimento à 
população. A questão do bairro 
Quilombo é bem tranquila. Não 
vi nada que pudesse trazer pre-
ocupação quanto à segurança 
pública, a não se por pequenos 
delitos e ações pontuais de tráfi-
co de drogas”, comentou.

O capitão Guilherme informou 
ainda que, em 2014, foram re-

Para apresentar as ações rea-
lizadas pela Polícia Militar em 
Iúna e região, no dia 28 de maio 
o Comandante do 14º Batalhão 
da PM, o Tenente Coronel Da-
nilo Barcellos do Rosário Júnior, 
participou da tribuna Livre da 
Câmara Municipal e também 
respondeu aos questionamen-
tos dos parlamentares, espe-
cialmente sobre temas como o 
aumento de contingente, poli-

CâMEras 
dE sEguraNça
Já o vereador Jonildo Muzi 
informou que existe verba 
para compra de câmeras 
de segurança para Iúna, 
com recursos dos royalties. 
O parlamentar perguntou 
como esse projeto poderá 
ser colocado em prática.

De acordo com o coman-
dante Danilo, é preciso fa-
zer um convênio com a PM, 
assim como ocorreu com os 
municípios de Vila Velha e 
Serra.  “Deve ser feito um 

CoNstrução 
do bataLHão E 
CoMpaNHIa
Sobre a construção da sede 
do 14º Batalhão, que hoje 
funciona em prédio alugado 
em Ibatiba, o tenente Coronel 
Danilo informou que aguarda 
o posicionamento da doação 
de um terreno pela Prefeitura 
daquela cidade. Ele ressaltou 
também que aguarda doação 
de outro terreno da adminis-
tração de Iúna para constru-
ção da Companhia na cidade.  
“Hoje o Batalhão funciona em 
prédio locado. É uma questão 

MaIs ILuMINação
O vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva reforçou 
que, para dar mais segu-
rança aos pedestres e mo-
toristas que passam pelas 
avenidas, em especial pela 
Beira Rio, é necessário re-
alizar uma poda de árvo-
res por toda a cidade. “A 
cidade está muito escura”, 
comentou.

ciamento na área rural, cons-
trução da sede definitiva do 
Batalhão e construção de posto 
policial no bairro Quilombo. 

O comandante da Companhia 
de Iúna, capitão Guilherme, 
também participou da sabati-
na com os vereadores Expedito 
Vieira de Andrade Filho, Jonildo 
de Castro Muzi, Rogério Cézar, 
Joceni Rocha, Paulo Henrique 

gistradas 4.101 ocorrências em 
Iúna, sendo 1.377 no Quilom-
bo. “O Quilombo é muito ex-
tenso e grande parte das ocor-
rências da cidade acontece no 
bairro, apesar de não ser algo 
grave. O bairro é formado por 
pessoas de bem. São algumas 
situações pontuais, específicas, 
que nós conhecemos muito 
bem. No Quilombo, por exem-
plo, é necessário mais investi-
mentos no social, elencando as 
famílias e crianças em situação 

de risco social. Os policiais da 
cidade vêm demostrando mui-
ta vontade em ajudar a rever-
ter esse quadro”, disse o Capi-
tão Guilherme.

Sobre o policiamento nas ruas e 
áreas rurais, o Capitão informou 
que contam com três viaturas 
para patrulhamento em Iúna. 
“Hoje tem uma viatura exclusi-
va para atender Pequiá. E temos 
mais duas viaturas atuando no 
perímetro urbano de Iúna”, disse.

que está pendente há cinco 
anos e aguardamos uma so-
lução. Aguardamos também 
um posicionamento da doa-
ção do município de Iúna para 
construção da Companhia, 
pois estamos com problema 
no imóvel atual”, comentou o 
Tenente Coronel Danilo.

ofício a ser encaminhado ao 
Batalhão, que enviará o pe-
dido ao comando geral da 
polícia Militar analisar a via-
bilidade dos policiais acom-
panharem as câmeras e efe-
tivar o trabalho”, explicou.



Os vereadores de Iúna têm 
anunciado em seus discursos 
que vêm recebendo muitas 
denúncias e reclamações so-
bre a falta de atendimento 
às demandas de moradores 
da região de Pequiá, que não 
estariam sendo beneficiados 
com os serviços da subprefei-
tura, criada em julho de 2014. 
Os parlamentares alegam que 
a subprefeitura funciona em 
imóvel da Saúde e não conta 
com equipe de trabalho.

“Essa subprefeitura vem sen-
do cabide de emprego porque 
até agora não funcionou nada. 
A região continua abandona-

Gastos com salários de grande número de comissionados também é tema de discussões
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da pelos administradores. As 
pessoas buscam atendimento 
para falar das suas demandas 
e nunca encontram ninguém 
lá para atender. Além disso, foi 
cortada a água e a energia elé-
trica da subprefeitura, que é 
onde também funciona a fisio-
terapia. Os profissionais não 
conseguem realizar o atendi-
mento aos moradores”, infor-
mou o vereador Rogério Cézar.

O parlamentar comentou ain-
da que se a subprefeitura não 
tivesse sido criada, ou já tivesse 
sido cancelada, ajudaria a eco-
nomizar os cofres públicos, re-
duzindo a folha de pessoal.

parlamentares questionam 
funcionamento da 
subprefeitura de pequiá

“Por que não demite cargos 
comissionados e fecha a Sub-
prefeitura de Pequiá? Por 
que não houve o pagamento 
da revisão salarial aos servi-

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

dores? Por que a administra-
ção não é razoável nesse sen-
tido?”, indagou o vereador 
Expedito Vieira de Andrade 
Filho.

“Fui ao Ministério público e protocolei pedido de 
ressarcimento ao município pelo dinheiro que foi 
gasto até hoje com aluguel, de um serviço que não 
está sendo realizado, e que ainda está sendo pago pela 
saúde, sendo que isso não poderia estar acontecendo. 
É irresponsabilidade demais da administração”.
Vereador Rogério Cézar (SDD)



5junho de 2015plenário em ação
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:

4 Solicita serviço da rea-
bertura da Rua Antônio 
Fardim, no Parque Indus-
trial, bem como reabrir a 
Rua Projetada para facili-
tar o acesso às empresas 

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

Joceni Rocha Martins (Cabo Joceni)
PMDB - joceni@camaraiuna.es.gov.br 

4 Solicita serviços de pa-
trolamento e ensaibra-
mento da estrada que liga 
a Rodovia ES-185, na altu-

ra da ponte que fica depois 
da localidade de Uberaba, às 
localidades de Cruz Coberta, 
Meia Quarta e Itaici, visando 

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

4	Votos de Congratula-
ções para a Academia 
Feminina Espírito-san-
tense de Letras, pela re-
alização da II Feira Lite-
rária Capixaba, entre os 
dias 15 a 23 de maio, na 
cidade de Vitória, tendo, 

na ocasião, aberto es-
paço para os escritores 
do interior, bem como 
às Academias de Letras, 
oportunizando aos auto-
res exposição de obras 
editadas e lançamentos 
na referida Feira. 

4	Solicita reparo no bebe-
douro do Terminal Ro-
doviário da cidade, haja 
vista que o mesmo apre-
senta vazamento e a água 
está molhando o piso, 
causando transtornos aos 
usuários da rodoviária. 

4	Patrolamento e ensai-
bramento da estrada da 
localidade de Alto Trin-
dade, que passa pela pro-
priedade do senhor José 
Aleixo e Banco da Terra, 
bem como desobstrução 
de um bueiro na estrada 
que passa pela proprie-
dade do senhor Vandi-
nho, próximo ao Banco 

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

4	Solicita limpeza completa 
do acostamento do Parque 
Industrial, uma vez que a 
vegetação está invadindo as 
vias do mesmo.  

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

facilitar o escoamento da 
safra cafeeira.

4 Moção de Congratu-
lações para o Senhor 
Márcio Hibner pelos 
bons serviços prestados 
ao município, através 
do Cartório do 2° Ofício 
de Iúna.

da Terra, e construção de 
bueiro na mesma estrada 
para proteger residências.

4	Patrolamento da estra-

da região. 

4 Instalações das lixeiras 
nas vias da cidade e a pin-
tura de todos os meios-fios 
das vias urbanas.

da vicinal que vai até 
a propriedade do Se-
nhor Cleiton, próximo a 
propriedade do Senhor 
João Faria.



Festa do Carro de Boi: desfile, shows 
e rodeio marcaram o evento
Shows com artistas locais e 
nacionais, desfile de carros de 
boi, rodeio profissional e a tra-
dicional missa do carreiro fize-
ram parte da programação da 
6ª Festa do Carro de Boi, que 
aconteceu entre os dias 11 e 14 
de junho, no Parque de Exposi-
ções de Iúna. O evento foi rea-
lizado pela Asscab - Associação 
Amigos do Carro de Boi, e con-
tou com apoio da Câmara Mu-
nicipal, entre outros parceiros.

A tradição de mostrar a rotina do 
carreiro e a importância desse 
personagem para o desenvolvi-
mento da cidade e da região foi o 
ponto alto da festa, que promo-
veu homenagens aos carreiros e 
tropeiros, missa típica e desfile 
de carros de boi, que reuniu um 
grande número de expectado-
res, entre moradores e turistas, 
nas ruas de Iúna.

A tradição de mostrar a rotina do carreiro e a importância desse personagem para o desenvolvimento da região é o objetivo da festa

Além disso, a festa é importan-
te para movimentar a econo-
mia da cidade e para atrair tu-
ristas de várias regiões. “A Festa 
do Carro de Boi teve início em 
2010. Desde então ela propor-
ciona desenvolvimento econô-
mico ao município, além de vi-
sibilidade no cenário estadual e 
nacional. A festa também rece-
be carreiros de 12 municípios 
capixabas e do leste mineiro”, 
comentou Robson Tristão, pre-
sidente da Asscab, durante sua 
participação na tribuna Livre 

da Câmara de Iúna, no dia 08 
de junho.

A programação da 6ª Festa do 
Carro de Boi contou com shows 
de Relber e Allan, Garotos Tradi-
ção, Adilson e Paulinho, Cristian 
Greik e Forró Comichão durante 
as noites de sexta a domingo.

baLaNço
O vice-presidente da Asscab, Ma-
noel Rafael Gomes, comentou 
durante sua participação na tri-
buna Livre da Câmara, na sessão 
do dia 18 de junho, que o evento 
obteve um balanço muito positi-
vo. “A festa reuniu centenas de 
pessoas de Iúna e região. Tive-
mos muita preocupação com a 
segurança das pessoas durante 
a festa, contratamos seguranças 
particulares, detector de metais, 
contamos com a ajuda da Polícia 
Militar, e não houve nenhuma 

Câmara homenageia 
asscab e polícia Militar
Como forma de reconhecer 
e homenagear a Associação 
Amigos do Carro de Boi (ASS-
CAB), a 7ª Cia da Policia Militar 
e a equipe organizadora da 6ª 
Festa do Carro de Boi, a Câma-
ra de Iúna, por meio do Presi-
dente José Marcos de Moraes, 
aprovou moção de aplausos 
pelo resultado do evento. “A 
festa nos fez relembrar um 
pouco da história da nossa 
terra. Quero destacar o bri-
lhantismo, a organização e a 
segurança empregados pelos 
organizadores para que tudo 

corresse da melhor forma du-
rante os três dias de evento”, 
comentou o Presidente.

Na sessão do dia 18 de ju-
nho, a diretoria da Asscab 
homenageou os vereado-
res pelo apoio dado para o 
evento, por meio do troféu 
Glauber Coelho.

ocorrência grave. Foi uma festa 
familiar e tivemos muita preocu-

pação com isso. Foi formidável”, 
disse Manoel.

“Parabenizo 
a todos os 
membros da 
Asscab por 
esse impor-

tante evento. Nos dá muito 
prazer ver como essa festa 
cresceu e o quanto ela é im-
portante pra cidade, tanto 
cultural quanto economica-
mente”, avaliou o vereador 
Paulinho da Tôca.

“Também 
parabenizo 
a equipe 
da Festa 
por dar 

oportunidade às 
entidades beneficentes 
um espaço para 
arrecadarem recursos”, 
comentou o vereador 
Rogério Cézar.

“É uma 
turma que 
corre atrás 
de verdade. 
Não 

tenho dúvidas que esta 
festa será sempre um 
sucesso. Parabéns a 
todos os envolvidos”, 
disse o vereador Adriano 
Ornelas.

“Para-
benizo a 
todos os 
organi-
zadores 

da festa e também 
a Polícia Militar pela 
excelente organização 
e pela segurança”, 
comentou o vereador 
Joceni Rocha Martins.

“Essa 
festa 
tomou 
uma di-
mensão 

maravilhosa, fruto da 
seriedade da diretoria 
da Asscab, e do respei-
to que conquistaram”, 
analisou o vereador 
Jonathan Bonfante 
Moreira.

“Parabenizo 
o grupo pelo 
sucesso, 
eles são 
merecedo-

res. A festa é referência no 
Espírito Santo e também 
em outros estados. Que 
venham outras festas”, 
declarou o vereador João 
Batista Ribeiro.

“A festa 
balançou 
a cidade, 
aqueceu o 
comércio, o 

povo comprou, foi um su-
cesso. Em uma região como 
a nossa, sem lazer e diver-
são, é numa festa como 
essa que muitas pessoas 
podem se divertir”, disse o 
vereador José Saloto.


