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Plano de Saneamento Básico
de Iúna é discutido na Câmara

Durante Audiência, poder público e Cesan apresentaram os investimentos previstos para construção e recuperação de rede de esgoto na cidade e em Pequiá
saneamento básico. A partir da
audiência, o plano será incorporado ao projeto de Lei para então
ser apreciado e votado pela Câmara Municipal.

Para apresentar e debater o Plano
de Saneamento Básico da sede
do município e de Pequiá junto à
população e ao poder público, a
Câmara de Iúna recebeu no final
de junho uma Audiência Pública
com a presença de moradores,
vereadores e gestores do Poder
Executivo e de profissionais da
Cesan. Durante a reunião, foi
apresentado o plano de metas de

trabalho, que demandarão investimentos da ordem de R$ 47 milhões para os próximos 30 anos.

Manutenção
dos mananciais

Além de interligar e tratar a rede
de esgoto do município, o Plano
de Saneamento também contempla a manutenção e recuperação de áreas de mananciais.

se há projeto para que a água
da Serrinha volte a ser utilizada para abastecer o município.
“Hoje, basicamente toda a água
da Cesan que abastece a cidade
é do Rio Pardo. Antes o volume
maior era da Serrinha”, avaliou.

O vereador José Saloto indagou

“Temos o Programa Integrado

A proposta indica que as obras de
construção de rede de esgoto e
ampliação do sistema de abastecimento de água tenham início já
em 2016, e até 2020 serão realizadas as principais intervenções
para melhorias nos serviços de

Saúde Vereadores debatem e
acompanham investimentos. Pág. 2

“Precisamos discutir esse assunto o quanto antes, uma vez
que passamos por um período
de escassez de água em todo o
País e a nossa região passa por
crescimento demográfico, que
requer planejamento para que
as cidades e distritos possam receber água de qualidade e tenha
saneamento básico. Esse Plano é
importante para garantir que os
investimentos e as metas não se
percam”, comentou o Presidente
das águas e Paisagens que contempla o reflorestamento de
algumas áreas”, comentou o coordenador Jonas Cabral.
A preocupação com a preservação das áreas de reservas
de água também foi levantada
pelo morador Jeferson Miranda.

da Casa de Leis, vereador José
Marcos de Moraes (Marquinho
da Saúde).

início e qual o período das obras”,
comentou Zizinho.

Representando a Câmara, participaram da audiência os vereadores Weverton da Silva Feitosa
(Zizinho) e José Saloto Sobrinho,
que puderam tirar dúvidas e dar
sugestões sobre o assunto.

De acordo com o coordenador
de Relações Institucionais da Cesan, Jonas Renato Rosa Cabral,
a previsão é que as obras sejam
iniciadas no próximo ano e serão
comunicadas a toda a população
impactada.

“Vamos nos empenhar para
acompanhar e fazer o melhor
possível para que o saneamento
seja realizado. Há uma preocupação muito grande quanto às
obras que serão realizadas no
centro da cidade para adaptação
da rede de esgoto, quando terá

“A Cesan tem o hábito de fazer
reuniões comunitárias antes das
obras, explicando os transtornos que possam causar para só
depois executar, para que tudo
ocorra bem e que os benefícios
sejam assimilados por todos“, comentou Jonas.

“Todas as cabeceiras são caixas
d’água e se não forem reflorestadas essa águas provocarão
erosão. É preciso cobrir as cabeceiras com matas. O tratamento
de esgoto é um grande passo,
mas só isso não basta porque é
preciso reter as águas para uso
da população”, comentou.

Responsabilidade Parlamentares analisam
índice de gastos com pessoal. Pág. 3

Fique por dentro

O próximo passo é levar o
projeto de Lei para apreciação e votação na Câmara,
incluindo um plano de metas
da Cesan para a administração municipal acompanhar, e
também cumprir o plano de
saneamento básico.

Aplausos Câmara homenageia
catadores de recicláveis. Pág. 6

Câmara Cidadã

2

Vereadores acompanham
investimentos na Saúde

Parlamentares discutem melhorias no atendimento durante Conferência Municipal e conferem inauguração de nova Unidade de Saúde da Família
A Unidade de Saúde recebeu
o nome Ilza Botelho Quarto,
por meio de projeto de autoria
do vereador Jonildo Muzi. “Foi
uma forma de homenagear
uma mulher que muito contribuiu na área social e da saúde.
Foi parteira e também cuidava
de crianças abandonadas pelos
pais”, justificou.
O Presidente da Câmara de
Iúna, Marquinho da Saúde, e
os vereadores Jonildo de Castro Muzi, Rogério Cézar, Jonathan Bonfante e José Saloto
Sobrinho acompanharam a
inauguração da nova Unidade

de Saúde da Família do bairro
Guanabara no dia 21 de julho.
O evento contou com a participação do governador Paulo
Hartung, da população e de autoridades políticas e religiosas
do município.

O novo espaço beneficiará
aproximadamente seis mil moradores, e possui 600,4 metros
quadrados de área construída,
com 22 ambientes entre salas
de atendimento médico, sala
de vacina, recepções, banheiros, cozinha e auditório.

Melhorias

O Presidente da Câmara
também participou da 2ª
Conferência de Saúde de
Iúna, realizada nos dias 15 e
16 de julho. Dezenas de profissionais e moradores participaram do evento realizado
no auditório da nova Unidade de Saúde da Família do
bairro Guanabara.
Com o tema “Saúde pública de qualidade para cuidar
bem das pessoas: Direito
do povo iunense”, o evento
teve o objetivo de avaliar e

Câmara Hoje
Mesa Diretora

Presidente José Marcos de Moraes (PRB) • Vice-Presidente Adriano Salviete da Silva (PMDB) • Secretário Jonathan Bonfante Moreira (PTB)

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) • Júlio Maria de Oliveira (juliomaria@camaraiuna.es.gov.br) • Paulo
Henrique Leocádio da Silva (paulinho@camaraiuna.es.gov.br) • Rogério Cézar (rogerinho@camaraiuna.es.gov.br)

Jornal Câmara Cidadã

Informativo mensal das ações da Câmara Municipal de Iúna • Coordenação IMPPACTMIDIA Publicidade e Assessoria –
Diretor Alcino Junior • Redação e Edição Silvia Goulart (MTB 01452/JP) • Projeto Gráfico, Diagramação e Finalização André Lobo •
Fotos IMPPACTMIDIA • Tiragem 1.000 exemplares

discutir a situação da saúde,
propor condições de acesso,
definir diretrizes do SUS e
prioridades para as políticas
de desenvolvimento do controle social.
“A saúde é um tema que merece discussões permanentes e prioritárias dos representantes do poder público.
A população de Iúna merece
serviços de qualidade e que
os atendimentos sejam ampliados”, avaliou o Presidente da Câmara, Marquinho da
Saúde.

Calendário das sessões
10 de agosto (segunda-feira)
18 de agosto (terça-feira)
28 de agosto (sexta-feira)
Câmara Municipal de Iúna
Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 124,
1º andar, Centro, Iúna/ES, CEP 29.390-000
Telefone (28) 3545-1458 • FAX (28) 3545-1996
email faleconosco@camaraiuna.es.gov.br
Acesse www.camaraiuna.es.gov.br
facebook.com/camaradeiuna

Índice de gastos com
pessoal é questionado
pelos vereadores
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Administração do município alcançou 54,4%, sendo o limite prudencial de até 51,3%. Demissões na Educação também foram criticadas
Mais uma vez, o índice de gastos com folha de pagamento de
salários de servidores da administração municipal é tema de
discussões na Câmara de Iúna.
O índice está acima do limite
previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal: no primeiro

quadrimestre de 2015 o percentual chegou a 54,4%, sendo
o limite prudencial 51,3%.

“Por que o
governo não faz
um planejamento
direito? ”.

“Levamos os dados
para o Tribunal de Contas
e espero que algo aconteça
a favor de Iúna ”.

Vereador Rogério Cézar (SDD)

Vereador Expedito Vieira (PDT)

Os vereadores criticaram a ação
do Poder Executivo que efetuou
cortes apenas na folha de pessoal da Educação, demitindo

e reduzindo carga horária dos
profissionais em Designação
Temporária (DTs). Durante o período houve intenção, inclusive,
de reduzir para meio período o
funcionamento de creches que
funcionam em período integral.
“É estranho essas decisões agora. Por que o governo não faz um
planejamento direito pra não ter
que demitir funcionário?”, indagou o vereador Rogério Cézar.
De acordo com o vereador Expedito de Andrade Vieira Filho,
que acompanhou as reuniões
da administração com os professores, no início do governo
já houve redução de horas/aula
no período letivo, que passou
de 1.000 horas para 800 horas,
conforme a legislação permite.
“Nos últimos meses também
houve fechamento de turma
pra economizar com pessoal.

A Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF)
determina
que o limite
de gastos com
pessoal é de
54% da receita
corrente líquida
do município. O
limite prudencial, a partir do
qual o alerta é
emitido, é de
51,3%.

Os avisos são
emitidos pelo
Tribunal de
Contas do Estado (TCES) quando o município
não arrecada
o que estava
previsto ou
quando gasta
quase o limite
com pessoal. É
o sinal amarelo
no horizonte
das finanças.

A queda de
arrecadação,
grande vilã
apontada
pelos gestores
públicos, já
estava prevista.
Desde antes
das eleições
já se sabia do
risco de perdas
com o Fundo de
Desenvolvimento das Atividades Portuárias
(Fundap).

Agora, a redução com os DTs
que se planejaram, passaram
por seleção e agora estão sendo cortados? Desde o início do
ano até agora não foi gasto nem
12,1% no primeiro bimestre
com educação, e no segundo
bimestre do ano foi gasto apenas 11,32%. Existem inúmeras
outras formas de economizar,
como extinção de secretaria,
de subprefeitura e também
juntar secretarias, como a de
Meio Ambiente e Agricultura,
e a de Esportes, Cultura e Turismo com a de Educação, forQuem ultrapassar o limite
máximo ao
fim de um ano
pode ter as contas rejeitadas
pelo Tribunal
de Contas (TC-ES) e até ficar
inelegível.

mando os cargos de diretores.
Só aí se economiza muito. Levamos esses dados para o Tribunal de Contas e espero que
algo aconteça a favor de Iúna”,
avaliou o vereador Expedito.
O vereador Weverton da Silva
Feitosa (Zizinho) comentou que
a creche em tempo integral será
mantida. “Conversei com a secretária de Educação e ela me
garantiu que creche vai continuar em tempo integral. Outras
maneiras serão utilizadas pra reduzir a folha”, informou.

O levantamento
é feito a cada
quadrimestre
e a prefeitura
pode tentar reverter o quadro
durante o ano.

Uma medida
adotada para
diminuir a folha
de pagamento,
por exemplo, é
exonerar comissionados.
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Reforma Política: confira as
mudanças já aprovadas pela
Câmara dos Deputados

Previsão é de que até setembro, Câmara e Senado
aprovem as matérias, de modo que elas tenham
validade nas eleições municipais do ano que vem

A reforma política dominou
grande parte das sessões da Câmara dos Deputados nos últimos
meses. A PEC foi aprovada em
dois turnos na Casa e a maioria
dos destaques destinados a mudar o texto foi votada, mas faltou
analisar duas propostas de modificação – uma tenta derrubar

a doação de empresas aos partidos e outra quer retomar para
21 anos a idade mínima exigida
para se candidatar a deputado
federal (o texto-base reduziu
para 18 anos). A votação deve
ser concluída no início de agosto.
Quando a votação do texto for

concluída na Câmara, a PEC
será enviada para análise do Senado e passará por dois turnos
de votação novamente. O objetivo é que as duas casas aprovem as matérias até setembro,
de modo que elas tenham validade nas eleições municipais
do ano que vem.

Entenda as mudanças propostas na Reforma Política

Financiamento
de campanha

Após sucessivas votações de
regras alternativas, o Plenário
manteve o sistema atual para
a eleição de deputados e vereadores e para coligações.
Entre as mudanças aprovadas
está o financiamento privado
de campanhas, com doações
de empresas a partidos e de
pessoas físicas a candidatos
e a partidos. Entretanto, esse
tópico e outros itens estão
pendentes da análise de destaques em segundo turno,
que ficaram para agosto.

Reeleição

O fim da reeleição para os

cargos do Executivo foi aprovado
por ampla maioria, e os recursos
do Fundo Partidário só serão
distribuídos para partidos com
representação no Congresso. O
mandato de cinco anos para todos os cargos eletivos chegou a
ser aprovado em primeiro turno,
mas foi rejeitado no segundo
turno, já que houve resistência
do Senado à redução do mandato de senadores de oito para
cinco anos.

Tempo de TV

Outro ponto aprovado foi a utilização do horário eleitoral gratuito
de rádio e TV apenas pelos partidos que tenham concorrido com
candidatos próprios à Câmara e
tenham eleito ao menos um congressista (deputado ou senador).
Hoje, 5% do fundo são distribuídos entre todas as legendas

existentes, que também podem ir ao rádio e à TV. Com a
proposta, esses direitos só caberão aos que tiverem representação no Congresso.

Minirreforma
eleitoral

Em julho, o Plenário aprovou
uma minirreforma eleitoral (PL
5735/13) que propõe limites
a gastos de campanha e também regulamenta aspectos da
reforma política (PEC 182/07),
como o financiamento privado
de campanhas.
Além do limite na lei atual de as
empresas doarem até 2% do faturamento bruto do ano anterior
à eleição, as doações totais poderão ser de até R$ 20 milhões,
e aquelas feitas a um mesmo
partido não poderão ultrapassar
0,5% desse faturamento. Todos

os limites precisam ser seguidos
ao mesmo tempo.
O voto em trânsito para todos
os cargos é outra novidade. Esse
voto será permitido em urnas especiais instaladas em municípios
com mais de 100 mil eleitores.
Se a pessoa estiver em trânsito
dentro do próprio estado, poderá votar para todos os cargos,
exceto para prefeito e vereador.
Se ela estiver fora do estado,
poderá votar apenas para presidente da República, como ocorre
atualmente.

Tempo de propaganda

Quanto ao tempo de propaganda eleitoral em rádio e TV,
o projeto diminui de 45 para 35
dias o período em que ela deve
ser transmitida pelas emissoras
antes das eleições gerais ou
municipais.

No caso das eleições gerais, o
tempo total na semana passa de 810 minutos semanais
para 790 ou 796 minutos,
conforme haja renovação de
1/3 ou 2/3 do Senado. Nas
eleições municipais, o tempo
semanal passa de 390 para
610 minutos, distribuídos entre prefeito e vereador.
Mesmo com o aumento
semanal do tempo, aquele destinado aos blocos de
propaganda diminui, e são
aumentadas as inserções de
30 segundos ou 60 segundos, que passam a ser exibidas ainda aos domingos (70
minutos diários).
O aumento do tempo para
as campanhas municipais é
por conta do tempo maior
de inserções diárias, que
passa de 30 para 70 minutos. Entretanto, essas inserções só ocorrerão em municípios onde houver estação
geradora de rádio e TV.

Câmara terá exposição de
documentos históricos
Desde o início do ano, a
Câmara de Iúna retomou
o projeto de restauração
de documentos antigos do
arquivo morto. São atas,
relatórios,
orçamentos,
leis, cartas e ofícios que datam desde o ano de 1903
(mesmo antes da primeira
eleição para vereadores) e
que estão recebendo tratamento para que, em breve,
sejam organizados em formato de exposição permanente, aberta ao público
na Casa de Leis. Para isso, a
Procuradoria já esteve em

visita à Fundação de Arte de
Ouro Preto (Faop) para retomar parceria na recuperação
do acervo.

Para o Presidente da Câmara,
José Marcos de Moraes (Marquinho da Saúde), o objetivo
é promover o acesso aos documentos de forma segura e
divulgá-los para que pesquisadores e estudantes possam
usufruir dos registros históricos.
“É importante resgatarmos
esses documentos e colocá-los para que todos tenham

julho de 2015

acesso. É uma forma de contribuirmos para o resgate
cultural e histórico da nossa
cidade e, principalmente, das
ações que foram decididas
pela Câmara e seus vereadores ao longo de décadas”, analisou Marquinho.
A primeira Lei do Município,
a primeira Lei Orgânica e as
atas das primeiras sessões de
vereadores que ajudaram a
normatizar a rotina da cidade
e a buscar melhorias de interesse público estão contidas
no arquivo morto da Câmara.

Hoje, todos os documentos
estão disponíveis para consulta pública, mas mediante
agendamento, de segunda a
sexta-feira, das 12h às 18h.
Ainda segundo o Presidente, a
intenção também é digitalizar
os documentos e disponibilizá-los pela internet, no portal
da Câmara.
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“É importante
resgatarmos esses
documentos e
disponibilizá-los para que
todos tenham acesso”.
Presidente Marquinho da Saúde (PRB)

Plenário 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:
Jonildo Muzi

PR - jonildo@ camaraiuna.es.gov.br

4 Moção de Congratulações ao IDAF de Iúna, pelos relevantes serviços prestados ao
Município, por seus competentes servidores.

Cabo Joceni

Jonathan Bonfante

PTB - jonathan@ camaraiuna.es.gov.br

4 Moção de Aplausos para Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Iúna (ASCOMRI), através de seu Presidente Joel
Bento da Silva (Peroba), seu Vice-Presidente Júlio Maria Carneiro, seu tesoureiro Júlio Oliveira Rodrigues e os demais membros participantes, pelo
importante trabalho realizado pela Associação.

PMDB - joceni@ camaraiuna.es.gov.br

4 Solicita serviços de limpeza do acostamento da rodovia ES-185, a partir do trevo do Posto Petrolina até o distrito de Nossa Senhora das Graças e, se possível,
estudar a viabilidade de construção de uma ciclovia até a sede do distrito citado,
serviços estes que vão beneficiar os moradores daquela comunidade.

José Marcos de Moraes

PRB - marquinho@raiuna.es.gov.br

4 Moção de Congratulações com Bernadete Maria Huguinin, pelo brilhante
trabalho desempenhado junto à direção da Casa de Apoio de Iúna.

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 • EDP 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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Moção de Aplausos
para Associação
de Catadores de
Materiais Recicláveis
Mais de 30 toneladas de materiais recicláveis foram coletados pelos associados em Iúna

Em reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado
pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis
de Iúna (ASCOMRI), a Câmara
Municipal, por meio do requerimento do vereador Jonathan
Bonfante, aprovou Moção de
Aplausos a todos os membros
envolvidos na iniciativa.
Em dois meses, mais de 30 toneladas de materiais recicláveis
foram recolhidos pelos associados nos Pontos de Entrega
Voluntária (PEV) instalados na

cidade. Atualmente, 16 associados fazem parte da Associação e
já começam a colher importantes frutos, com boas perspectivas de geração de renda, com a
comercialização dos materiais
para reciclagem.
“A Moção de Aplausos é uma homenagem a todos os membros,
da Associação, por meio do Presidente Joel Bento da Silva (Peroba), do vice-Presidente Júlio Maria Carneiro, e do tesoureiro Júlio
Oliveira Rodrigues. Parabéns a
todos”, comentou o vereador Jo-

nathan Bonfante.
A Associação de Catadores realiza a coleta e a separação dos resíduos secos disponibilizados pela
população em um dos 10 Pontos
de Entrega Voluntária (PEVs). A
coleta do lixo seco dos PEVs é realizada pela Associação todas as
quintas-feiras pela manhã, e os
resíduos são encaminhados para
o centro de triagem, localizado
na Rodovia ES 379, saída de Iúna
para Muniz Freire.

população separe o lixo seco
do úmido em sua residência e
disponibilize o que for reciclá-

vel em um dos PEVs”, explicou
o vereador Expedito Andrade
Vieira Filho.

“Por isso, é importante que a

Por que separar seu lixo? O que é material reciclável (Lixo Seco)?
Confira os benefícios:
4 Papelão: embalagens diversas, 4Plástico: sacolas de compra, 4Vidros (limpos e sem
4 Diminui a poluição do solo, da água e do ar
4 Prolonga a vida útil dos aterros sanitários
4 Possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo
4 Diminui o desperdício
4 Diminui os gastos com a limpeza urbana
4 Cria oportunidade de fortalecer associações comunitárias
4 Gera emprego e renda pela comercialização dos recicláveis
4 Diminui a exploração de recursos naturais
4 Diminui os custos da produção, com o aproveitamento
de recicláveis pelas indústrias

caixas e sacolas.

4 Garrafas PET: de refrigerante,
água mineral.
4 Latinhas: de refrigerante
e cerveja, ou de alimentos.

embalagens de material de
higiene e limpeza, utensílios
e talheres de plástico (NÃO
DESCARTÁVEIS!), copinhos de
iogurte, brinquedos.

tampas): garrafas, frascos
de remédios, potes de
alimentos e produtos de
higiene e limpeza.

4Papel: folhas, jornais
e revistas, cadernos,
4 Sucata: metais em geral, canos,
embrulhos de
pregos, parafusos, panelas (sem
presentes.
cabo), talheres, bacias, peças de
motores, carcaças de fogão ou
geladeira, latas de tinta.
A participação da população nessa ação é muito importante: todos devem separar o lixo
seco do úmido em sua residência e disponibilizar o que for reciclável em um dos PEVs.

