
drados de Iúna e Ibatiba. Ainda 
está em discussão a área onde 
está localizada a portaria de 
acesso ao Pico da Bandeira, em 
Dores do Rio Preto.

Na sessão da Câmara de Iúna do 
dia 10 de agosto, os vereadores 
Rogério Cézar, Expedito Vieira 
de Andrade Filho e Joceni Rocha 
Martins levantaram a questão 
das mudanças do traçado das 

Até o final de setembro, um 
acordo entre Minas Gerais e 
Espírito Santo resultará em 
mudanças nos mapas, em es-
pecial, nas áreas das divisas dos 
dois estados, e que envolvem 
alterações no traçado de oito 
municípios capixabas. Com as 
alterações, o Espírito Santo ga-
nhará 20 quilômetros quadra-
dos, mas perderá outras terras, 
como os 1,4 quilômetros qua-
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Novo traçado das divisas entre 
ES e MG vão gerar mudanças 
para iunenses

Calçamento Parlamentares solicitam obras 
nas Casas Populares do Quilombo. Pág. 3

História Câmara inicia restauro 
de documentos antigos. Pág. 6

Trânsito População debate mudanças 
em Audiência Pública. Pág. 2

divisas em algumas localidades 
de Iúna. “Solicitei uma reunião 
com o Idaf pra reunirmos os 
moradores e proprietários de 
terras para explicar sobre as 
mudanças nas divisas entre Mi-
nas Gerais e Espírito Santo, e 
que afetam a região de Tingua-
ciba, Pequiá e Laranja da Terra, 
pra informarem o que de fato 
deve acontecer”, analisou o ve-
reador Rogério Cézar.

O vereador Expedito Filho tam-
bém concordou com a ideia de 
esclarecer os pontos aos mora-
dores. “Tem que ter uma expli-
cação pra informar o povo. O 
que vão perder com relação a 
impostos, documentação, entre 
outras mudanças”.

O vereador Joceni Rocha Martins, 
durante seu discurso passou para 
os presentes um trecho da re-
portagem da TV Gazeta sobre o 
assunto, no qual o técnico do Idaf 
explicou as possíveis mudanças. 

A correção dos mapas faz parte 
de uma demanda dos serviços 
do Estado para atender o Cadas-
tro Ambiental Rural, processos 
de licenciamentos, registros imo-
biliários, certificados de imóvel 
rural, entre outros.

“As divisas estão passando por 
um ajuste fino, pois os serviços 
de licenciamento do Estado es-
tão atrelados ao georeferencia-
mento. Começamos a passar os 
dados do papel para o computa-
dor e apareceram divergências 
entre os mapas do IBGE, do ES 
(IDAF) e de MG (IGTEC) e a par-
tir disso estamos tentando ajus-
tar”, explicou Vailson Schineider, 
chefe da seção de Geografia e 
Cartografia do Idaf.

As mudanças impactarão mais as 
áreas rurais, cujos proprietários 
precisarão atualizar seus cadas-
tros, e essa atualização dará mais 
segurança jurídica, uma vez que 
as divergências serão resolvidas. 

ACordo
As alterações já estão em 
comum acordo entre os es-
tados, com exceção da divi-
sa em Dores do Rio Preto, 
o que poderá impactar a 
entrada para o Parque Na-
cional do Caparaó. Em se-
tembro, técnicos do Idaf e 
do IGTec realizarão um tra-
balho de campo em Dores 
do Rio Preto para mapea-
rem com exatidão as linhas 
que dividem as terras. 

“Vamos fazer contato com 
o Idaf pra marcarmos uma 
reunião com moradores 
que serão impactados com 
as mudanças para esclare-
cer as mudanças”, comen-
tou o Presidente da Câma-
ra, Marquinho da Saúde.

Vereadores solicitam reunião entre Idaf 
e proprietários de terras de Laranja da Terra, 
Tinguaciba e Pequiá para esclarecer mudanças



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)

Câmara Hoje

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

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

Jornal Câmara Cidadã

Calendário das sessões
8 de setembro (terça-feira)

18 de setembro (sexta-feira)
28 de setembro (segunda-feira)

População debate 
mudanças no trânsito 
do Centro de Iúna

Câmara Cidadã 2

Na Audiência Pública, a maioria dos presentes votou a favor da mão única parcial na Av. Getúlio Vargas

Empresários, moradores e repre-
sentantes do poder público se 
reuniram no auditório da Câma-
ra Municipal, no dia 17 de agos-
to, para discutir sobre o trânsito 
no Centro da cidade. Temas im-
portantes como números de va-
gas, trânsito de caminhões e vias 
de mão-única foram pautas da 
Audiência realizada pela admi-
nistração e acompanhada pelos 
vereadores Expedito Vieira, Jo-
nathan Bonfante, José Saloto e 
Weverton Feitosa (zizinho).

O vereador Jonathan Bonfante 
ressaltou a importância da partici-
pação da população nas tomadas 
de decisão. “Acho a audiência pú-
blica um evento muito importan-
te, pois a população sabe onde 
serão realizados os investimentos 
e tem o direito de dar a sua opi-
nião e sugerir mudanças”.

 Na ocasião, os presentes pude-
ram avaliar o projeto elaborado 
pelo Detran-ES, dar opiniões e 

votar nas sugestões. A maioria 
dos presentes votou a favor da 
mão única parcial no trecho que 
liga a Igreja Nossa Senhora Mãe 
dos Homens até o Banco do Bra-
sil e a saída da cidade pela Rua 
José Antônio Lôfego. 

O contador Hoover Gilson César 
participou das duas audiências 
sobre o assunto e avaliou que as 
mudanças no trânsito também 
deverão ser acompanhadas de 
transformações no comporta-
mento dos comerciantes do local. 
“Eu tive a oportunidade de parti-
cipar da primeira audiência sobre 

este assunto e fico feliz em saber 
que as nossas sugestões serão 
colocadas em prática. Penso que 
a próxima etapa é as pessoas se 
conscientizarem da mudança e 
principalmente os comerciantes 
pararem de estacionar o veículo 
em frente aos seus comércios, 
liberando a vaga para o seu clien-
te”, comentou Hoover Gilson.

O projeto elaborado pelo De-
tran-ES acompanhado das su-
gestões apresentadas, votadas 
e aprovadas em Audiência serão 
implantadas a partir de dezem-
bro deste ano.

Os vereadores de Iúna ana-
lisam um projeto de Lei que 
obriga às empresas e opera-
doras de serviços públicos a 
iniciarem o calçamento, pavi-
mentação ou recapeamento 
das vias públicas em até 48h 
após finalizado o serviço. 

Dessa forma, as empresas 
contratadas pelo poder públi-
co que necessitam danificar 
o calçamento para realizar o 
serviço precisarão iniciar a re-
cuperação da via em até dois 
dias e, no caso de não cumpri-
mento, o poder público emi-
tirá multa de 2.000 VRTE. Em 
caso de reincidência, a multa 
passa a ser de 10.000 VRTE. 
Também cabe à empresa 
concessionária garantir a 

sinalização da área a ser re-
cuperada até a efetiva finali-
zação da obra. 

De acordo com o vereador 
proponente, José Saloto, a 
intenção é assegurar que o 
município não fique prejudi-
cado pelo não cumprimen-
to de recuperação das vias. 
“Muito já foi denunciado na 
Câmara de como as empre-
sas concessionárias realizam 
serviços e depois deixam as 
vias em mau estado. O pro-
jeto de Lei é uma maneira de 
resguardar a nossa cidade 
das empresas que realizam 
o serviço e deixam buracos e 
valetas, de maneira deficien-
te, e que vão embora e não 
acertam”, explicou Saloto.

Projeto prevê 
responsabilidades para 
empresas após obras 
em vias públicas



Moradores das Casas 
Populares aguardam calçamento

agosto de 2015

Solicitação de obras é enviada constantemente ao Poder Executivo. Vereadores informaram que já existe recurso para as obras

dia 29 de julho.

Ainda sobre as Casas Popula-
res, o vereador informou que 
oito casas foram parcialmente 
construídas, mas nunca foram 
concluídas pela administração. 
No final de março deste ano, 
essas casas foram destruídas 
por vândalos, após um con-
fronto com a polícia.

Solicitações constantes dos ve-
readores para o Poder Executi-
vo, a realização de calçamento 
da rua das Casas Populares, no 
bairro Guanabara, é cobrada 
diariamente pelos moradores 
da localidade. De acordo com 
o vereador Rogério Cézar, a ad-
ministração municipal já conta 
com recursos dos royalties do 
petróleo para esse projeto, 

mas a obra não foi iniciada.

“Estive várias vezes nas Casas 
Populares, inclusive com o 
prefeito, e ele prometeu que 
iria arrumar a rua, raspar e 
calçar. Quantas vezes eu pedi 
essa obra? Os recursos es-
tão autorizados e não é feito 
nada”, comentou o vereador 
Rogério Cézar na sessão do 

Para dar explicações sobre as 
obras iniciadas no município, 
sobre as datas previstas para o 
término das obras, bem como 
a aplicação dos recursos, a 
Mesa Diretora da Câmara de 
Iúna convocou o secretário de 
Obras, Serviços Urbanos e In-
fraestrutura, Waldrem Marcelo 
Oliveira, para usar a Tribuna Po-
pular, durante a sessão do dia 
10 de agosto.  

Os vereadores João Ribeiro, 
Expedito de Andrade Filho, Jo-
nathan Bonfante, Weverton da 
Silva Feitosa (zizinho) e José 
Saloto participaram da saba-

tina. Entre diversos assuntos, 
parlamentares questionaram 
sobre a demora no atendimen-
to aos requerimentos para a re-
alização de pequenos serviços, 
como o conserto de uma rua 
no bairro Ferreira Vale, e tam-
bém sobre a proposta de um 
local definitivo para a realiza-
ção da Feira do Produtor.

Durante seu pronunciamento, 
o secretário Waldrem Mar-
celo informou que sua pasta 
segue um planejamento de 
ações, e que na próxima se-
mana a equipe de obras ini-
ciará o conserto da rede de 

esgoto e calçamento no bair-
ro Ferreira Vale. “Também re-
alizamos pesquisas e audiên-
cias públicas com a população 
e representantes do poder 
público que resultaram em 
definições de prioridades de 
obras, como praças e áreas de 
lazer e limpeza pública. Nossa 
intenção é resgatar o senso 
de pertencimento nos mora-
dores”, sinalizou Waldrem.

Entre os programas implanta-
dos está o Cidade Limpa. “Ad-
quirimos caminhões-caçamba, 
caminhões-pipa, compactado-
res e máquina pra pintar meio-

-fio, iniciamos a coleta seletiva. 
O próximo passo é instalar lixei-
ras de mão nas principais aveni-
das e ruas do Centro. Também 
estamos finalizando os projetos 

“Oito casas foram destruídas. 
Sobre o abandono dessas 
construções, eu fiz questão de 
processar os responsáveis da 
administração. É um dinhei-
ro público, um dinheiro nosso 
que foi usado e não finalizado. 
Entrei com processo no Minis-
tério Público e os responsáveis 
deverão pagar por isso”, ressal-
tou Rogério César.

rESSArCIMENTo
EM r$ 300 MIl
O vereador Expedito 
Vieira de Andrade Filho 
também acompanhou o 
processo e informou que 
um primeiro julgamento 
já foi realizado. 

“A juíza da comarca de 
Iúna já deu parecer de que 
o prefeito e um secretário 
deverão ressarcir os cofres 
públicos em mais de R$ 
300 mil, pelo abandono 
das obras das Casas Popu-
lares, que resultou em de-
predação”, disse Expedito.

“Estive várias vezes nas Casas 
Populares, inclusive com o 
prefeito, e ele prometeu que iria 
arrumar a rua, raspar e calçar”.
Vereador Rogério Cézar (SDD)

Conclusão de obras é questionada 
por vereadores durante sabatina

de recuperação de praças e o 
estudo de mobilidade urbana, 
com a implantação de mão-
-única na Avenida Getúlio Var-
gas”, informou o secretário.
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4	Solicita calçamento da vila 

de Boa Sorte, no distrito de 
Nossa Senhora das Graças, 
em atenção à reivindicação 
dos moradores. 

4	Lavagem das ruas de 
Maré Mansa, bairro Qui-
lombo, em atenção aos 
pedidos dos moradores 
da comunidade, que es-
tão reclamando de terra 

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

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

4	Moção de Congratula-
ções ao Diretor Presiden-
te da Coocafé, Fernando 
Romeiro de Cerqueira, 

4	Moção de Congratulações à 
Apae pelos 25 anos de fun-
dação, pela semana nacional 

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

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

4	Votos de Congratu-
lações à Diretoria da 
Santa Casa de Iúna 
pelo aniversário dos 60 
anos de fundação do 
hospital. 

4	Votos de Congratu-
lações ao secretário 
municipal de Saúde, 
Roberto Carlos Scardi-

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

no Justo Marcondi, pelas 
homenagens prestadas 
às três famílias - Chequer, 
Castro e Botelho - duran-
te a visita do Governador 
Paulo Hartung Gomes a 
Iúna, e também pelo le-
vantamento histórico da 
fundação da Santa Casa 
de Iúna, fato que emocio-
nou o Governador.

nas ruas, fato que gera mui-
ta poeira com o trânsito de 
veículos. 

4	Solicita construção de que-
bra-molas na chegada e na 
saída do distrito de Nossa 
Senhora das Graças (foto), 
Rodovia ES 185, visando re-
duzir a velocidade dos veí-
culos e evitar os acidentes 
nesse trecho da rodovia.

pela realização da 4ª Fei-
ra de Negócios, evento 
que trouxe grandes novi-
dades para o setor. 

dos portadores de deficiência 
e pelos bons serviços presta-
dos ao município de Iúna. 
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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:

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

4	Solicita disponibilização 
de uma ambulância do 
município para ficar 24 
horas à disposição do 
Posto de Saúde do Dis-
trito de Pequiá, visando 
atender as necessidades 
da população em casos 
de remoção de pacientes.

4	Construção de um muro 
de arrimo na rua Sallo Sil-
veira, bairro Ferreira Vale, 
sendo que o mesmo corre 
o risco de desabar e atingir 
três casas residenciais. 

4	Solicita que a municipa-
lidade encaminhe ofício 
ao Denit, requerendo a 
construção e dois que-
bra-molas na Rodovia Mi-
cheil Chequer, sendo um 
em frente ao Ferro Velho, 
e outro próximo à entra-

da da Coocafé, em Barra 
Grande, onde já acontece-
ram acidentes graves. 

4	Moção de Aplausos à As-
sociação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis do Mu-
nicípio de Iúna - ASCOMRI 
(foto), através do Presidente 
Joel Bento da Silva (Peroba), 
do Vice-Presidente Júlio Ma-
ria Carneiro, do tesoureiro 
Júlio Oliveira Rodrigues e dos 
demais membros participan-
tes, pelo importante trabalho 

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

4	Solicita construção de uma 
Capela Mortuária no dis-
trito de Nossa Senhora das 
Graças, visando atender aos 
pedidos insistentes dos mo-
radores da comunidade. 

4	Solicita reforma geral e 
manutenção do Campo de 
Futebol da Comunidade de 
Santíssima Trindade, para 
atender os desportistas, que 
necessitam do local para a 
prática do esporte. 

4	Patrolamento do antigo 
Campo de Aviação da cida-
de, encontra-se coberto de 
mato, para o uso das equi-
pes de paramotor.

4	Solicita mudanças no horá-
rio do caminhão da coleta 
do lixo: que inicie o reco-
lhimento a partir da 20h e 
não as 18h, como vem sen-
do feito, uma vez que as lo-

jas fecham as 18h e não há 
tempo hábil pro recolhimen-
to, fazendo com que o lixo 
permaneça na calçada.

4	Moção de Congratulações 
ao Ex-deputado Estadual 
e Ex-prefeito do Município 
de Iúna, José Ramos Furta-
do, pelos relevantes serviços 
prestados ao povo iunense.

4	Serviços de pintura dos 
quebra-molas da Avenida 
Antônio Augusto de Olivei-
ra (foto), visando alertar os 
condutores de veículos auto-
motores, no sentido de evitar 
os acidentes que estão acon-
tecendo no local, principal-
mente com os motociclistas. 
Os quebra-molas são neces-
sários para que haja uma re-
dução de velocidade na via, 
mas é necessário que estejam 
bem sinalizados para orientar 
os motoristas. 

realizado pela Associação, 
fazendo com que mais de 
30 toneladas de materiais 
recicláveis melhore a ren-
da dos associados e dei-
xam de poluir o meio am-
biente de Iúna. 

4	Moção de Aplausos ao 
Derli Junior, servidor 
municipal, pelo brilhante 
trabalho que vem desen-
volvendo à frente do se-
tor de iluminação pública 
em Iúna.

4	Solicita patrolamento 
das estradas do Córrego 
Sossego, sendo que as 
mesmas se encontram 
em estado precário de 
conservação, dificultan-
do o trânsito dos veículos 
do transporte escolar e o 
escoamento da safra agrí-
cola. Que seja, também, 
patroladas as estradas do 
Córrego Serrinha II, que 
se encontram nas mesmas 
condições. 

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

4	Reforma completa do Cam-
po Bom de Bola da Comuni-
dade do bairro Nossa Senhora 
da Penha. 

4	Construção de quebra-
-molas na saída do Posto 
Ventura, no bairro Niterói, 

onde tem um alto índice 
de acidente. 

4	Solicita reforma dos ba-
nheiros do terminal Ro-
doviário da cidade, que 
se encontra em precário 
estado de conservação. 

  



A Câmara de Iúna retomou o 
projeto de restauração dos do-
cumentos antigos do arquivo 
morto do Poder Legislativo. A 
equipe da Fundação de Arte 
de Ouro Preto (Faop) esteve na 
cidade para analisar o material 
arquivado na Casa de Leis e dar 
início aos trabalhos, que envol-
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vem também a elaboração de 
um projeto para construção de 
uma sala de exposição para vi-
sitação do público. Cinco livros 
já foram restaurados.

A iniciativa do chefe da Casa de 
Leis, Marquinho da Saúde, dará 
prosseguimento ao projeto de 

não só proteger documentos 
históricos do município, mas 
também de divulgar parte da 
história política da cidade. 

“É muito importante que pos-
samos construir na Câmara um 
espaço para visitação de estu-
dantes, dos moradores e turis-
tas. É um pouco da nossa histó-
ria que será contada por meio 
de documentos de quase 200 
anos”, ressaltou o Presidente 
Marquinho da Saúde.

São atas, relatórios, orçamen-
tos, leis, cartas e ofícios que 
datam desde o ano de 1889, 
mesmo antes da primeira elei-
ção para vereadores, quando 
ainda funcionava como Conse-
lho da Cidade, e que estão re-
cebendo tratamento para que, 
em breve, sejam organizados 
em formato de exposição per-
manente e aberta ao público 
na Casa de Leis. 

A primeira Lei do Município, a 

Câmara inicia restauração 
de documentos antigos
Equipe da Fundação de Arte de Ouro Preto esteve na Casa de Leis para analisar os arquivos históricos do Legislativo, que datam de 1889

Durante a sessão do dia 18 
de agosto, o Procurador da 
Câmara Marco Antônio Son-
sim de Oliveira explicou que 
desde 2009 foi instituída a Lei 
Nº 2.273 que determina que 
o Poder Legislativo conserve 
e preserve seu arquivo docu-
mental, como patrimônio his-
tórico. Na época, o prefeito 
em exercício não aprovou o 
projeto para que o Executivo 
seguisse a mesma premissa.

A partir de então, a Câma-

Preservação do patrimônio está em lei
ra contatou a Faop e iniciaram 
uma parceria. “Cinco livros já 
foram restaurados. Outros do-
cumentos são analisados pela 
Faop e muito ainda deverá ser 
feito nos próximos anos. E não 
adianta restaurarmos e depois 
colocarmos os documentos em 
qualquer lugar. Assim, nossa 
intenção é construir um local 
para expor esse material”, ex-
plicou o Procurador. 

O vereador Jonildo Muzi, que 
em 2009 deu início ao projeto 

de restauração documental, 
quando era Presidente da Câ-
mara, disse que essa iniciativa 
deveria ter sido iniciada tam-
bém no Executivo. “Na época, 
não conseguimos convencer o 
prefeito a aderir à Lei e organizar 
os documentos para termos na 
Casa de Cultura objetos e outros 
artigos antigos pra que as pesso-
as pudessem conhecer a nossa 
história. Infelizmente alguns 
prefeitos têm uma visão distor-
cida desse assunto”, comentou o 
vereador Jonildo.

primeira Lei Orgânica e as atas 
das primeiras sessões de ve-
readores que ajudaram a nor-
matizar a rotina da cidade e a 
buscar melhorias de interesse 
público também estão contidas 
no arquivo morto da Câmara. 

O projeto contempla ainda a di-
gitalização dos documentos para 
disponibilizá-los pela internet, no 
portal da Câmara de Iúna (www.
camaraiuna.es.gov.br). 


