
terceiros. Precisamos resolver o 
que fazer com esses caminhões 
abandonados, se vale a pena lei-
loar. São caminhões que valem 
mais de R$ 100 mil”, comentou 
o vereador Paulo Henrique Leo-
cádio da Silva (Paulinho da Tôca).

Já o vereador Rogério Cézar, 
durante uso na tribuna, comen-
tou que também recebe muitas 
denúncias da população e dos 
próprios servidores sobre o uso 
indevido de veículos da admi-
nistração. “Estão usando os 
carros para assuntos particula-
res. A questão é que estamos 
vendo hoje, infelizmente, que a 
administração está deixando os 
funcionários usarem veículos e 
máquinas irregularmente, com 
servente e operário dirigindo, e 
usar de qualquer forma, até pra 
ir almoçar tem gente levando o 
veículo pra casa”, declarou o 
vereador.

Nas últimas sessões da Câma-
ra de Iúna, os vereadores têm 
discutido sobre o aumento do 
índice de gastos com pessoal, 
contratação excessiva de comis-
sionados e também têm alertado 
sobre o uso indevido de veículos 
públicos por servidores e tam-
bém de apropriação de peças de 
carros e máquinas. Os parlamen-
tares cobram do Poder Executivo 
ações para regularizar as contas 
públicas e também investigações 
punitivas aos responsáveis. 

Além disso, já oficiaram pedidos 
de vigias no Parque de Exposi-
ções da cidade, onde as máqui-
nas (tratores, caminhões) ficam 
guardadas e onde também são 
constantes os registros de furtos, 
gerando prejuízo à administra-
ção. “Tenho denúncia de funcio-
nários da Prefeitura depenando 
peças de maquinários novos 
e abandonados e vendendo a 

Cidadã
Câmara

Informativo Mensal da Câmara Municipal de Iúna Iúna/ES, setembro de 2015  |  Ano III  |  Número 33

Redução de despesas com pessoal 
e uso indevido de veículos públicos 
ampliam discussões na Câmara

Agricultura Especialista aponta decadência  
no setor e sugere diversificação. Pág. 3

Passeio Ciclístico Evento tradicional no município 
celebra o Dia da Independência do Brasil. Pág. 6

Regularização Fundiária Tema é 
levado à Tribuna Popular. Pág. 2

Redução de
desPesAs e sAláRios
Há um mês, os poderes Executi-
vo e Legislativo discutem projeto 
de Lei para tentar reduzir os gas-
tos com pessoal, cujo índice está 
acima do permitido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

“Há quantos anos a gente fala 
aqui sobre redução de gastos 
e contratação de comissiona-
dos? Falta de aviso não foi. Se 
os serviços em Iúna estivessem 
funcionando muito bem, a gen-
te nem reclamaria tanto. Ago-
ra, estamos nessa situação. A 
administração já fez cortes na 
Educação, agora está pra dimi-
nuir extensão de carga horaria 
de supervisores. O índice vai 
dar mais de 54%”, comentou 
o vereador Expedito Vieira de 
Andrade Filho.

leia mais na página 4.

Parlamentares pedem ação da administração para também investigar furtos no Parque de Exposição

“Tenho denúncia de 
funcionários da Prefeitura 

depenando peças de 
maquinários novos e 

vendendo a terceiros”.
Vereador Paulinho da Tôca (PMDB)

“Há quantos anos a gente 
fala aqui sobre redução de 

gastos e contratação de 
comissionados? Falta de 

aviso não foi”.
Vereador Expedito Vieira (PDT)

“estão usando os carros da 
Prefeitura para assuntos 
particulares. Até pra ir 
almoçar tem gente levando 
veículos pra casa”.
Vereador Rogério Cézar (SDD)
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Calendário das sessões
8 de outubro (quinta-feira)

19 de outubro (segunda-feira)
28 de outubro (quarta-feira)

Regularização fundiária é 
tema da Tribuna Popular

Câmara Cidadã 2
Mais de 50% dos imóveis de Iúna estão irregulares

Para informar aos vereadores e 
à população que acompanha as 
sessões sobre as ações realiza-
das pela Comissão de Regulari-
zação Fundiária, o controlador 
da Câmara de Iúna, Marco An-
tonio Sonsim de Oliveira, usou 
a Tribuna Popular no dia 28 de 
agosto e explicou que os inte-
grantes da Comissão analisam 
documentos, visitam imóveis 
e discutem alternativas e solu-
ções para adequar a nova Lei 
de Regularização, aprovada em 
dezembro de 2014, às necessi-
dades dos munícipes.

“Eu faço parte da Comissão, 
como representante da Câ-

mara e dos 
vereadores, e 
nós analisa-
mos a regu-
l a m e nta çã o 
fundiária e de 
e d i f i c a ç õ e s 
do município. 
Em Iúna, há 
muitas irre-
gularidades. 
A comissão 

vem tentando solucionar os 
problemas, de acordo com a le-
gislação, visando o interesse do 
munícipe. No final de agosto, 
a comissão realizou inspeções 
nos bairros Pito e Quilombo, 
juntamente com fiscais da Pre-
feitura, visitando construções 
antigas e com dificuldades para 
se regularizarem. Hoje, mais 
de 50% dos imóveis da cida-
de estão irregulares”, explicou 
Sonsim.

Ainda de acordo com o contro-
lador da Câmara, a Lei de re-
gularização Fundiária aprovada 
no final de 2014 precisa ser de 
conhecimento de todos, verea-

dores, administração municipal 
e população. “Os vereadores 
têm que fiscalizar e acompa-
nhar os projetos. A comissão 
e os fiscais do município traba-
lham nos termos da Lei, apro-
vada pela Câmara e sancionada 
pelo chefe do Executivo. É uma 
Lei que foi alterada várias vezes 
e que também dá poder aos 
membros da Comissão de Re-
gularização Fundiária, para que 
ajudem na tomada de deci-
sões”, analisou Marco Antonio 
Sonsim.

A Câmara de Iúna vai reunir 
os vereadores para informar 
sobre todos os artigos da Lei, 
para que possam participar 
ativamente do processo de re-
gularização fundiária. “Hoje, 
sabemos que a maior parte 
dos imóveis se apresenta com 
irregularidades. É com bom 
senso e flexibilização da lei e 
buscando o interesse público 
que vamos conseguir, daqui 
pra frente, fazer as coisas cada 
vez mais corretas”, comentou o 
vereador José Saloto.

De autoria do vereador Jo-
nathan Bonfante, fica de-
nominada Rua Antônio José 
de Lima, a via que se inicia 
na rua delfino Batista Viei-
ra, ligando a unidade de 
água do distrito.

Já o vereador José Saloto foi 

Vereadores 
denominam vias 
públicas em Nossa 
senhora das Graças

O controlador Marco Sonsim na Tribuna Popular

autor do projeto que deno-
minou Rua Carlota Luiza de 
Oliveira, a via que se inicia 
na rua delfino Batista Vieira 
ao loteamento da dona Lui-
za e filhos, no distrito.

Denominações homenageiam 
famílias moradoras da região.



na sessão do dia 08 de se-
tembro, os vereadores de 
Iúna rejeitaram projeto de Lei 
que dispõe sobre autorização 
para o Poder Executivo abrir 
crédito adicional suplementar 
de 15% do valor previsto na 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
de 2015 – o limite autorizado 
atualmente é de 10%.

O projeto teve parecer favorável 
das comissões de Constituição, 
Justiça e redação e de Finanças, 
Orçamento, Obras e Serviços Pú-
blicos e também da Procurado-
ria da Câmara, mas foi rejeitado 
pela maioria dos parlamentares.

O projeto tratava de remaneja-
mento ou transferência de recur-

sos já programados de uma ca-
tegoria ou órgão municipal para 
outro. de acordo com a justifica-
tiva do projeto do Poder Executi-
vo, o aumento “se deve ao fato de 
que o percentual atual se encon-
tra perto do limite, o que dificul-
ta a administração na execução 
orçamentária, desfavorecendo a 
dinâmica administrativa”.

Câmara rejeita crédito suplementar 
de 15% no orçamento municipal

engenheiro agrônomo 
alerta sobre investimentos 
na agricultura

3setembro de 2015

Pesquisador usou a Tribuna Popular para 
sugerir maior incentivo para que produtores 
diversifiquem plantios em Iúna

tos de diversificação, para que 
o agricultor tenha outras fontes 
de renda. “Por que não investir 
em horticultura e fruticultura? 
Em Iúna se produz qualquer 
coisa, mas o produtor só vai 
mudar se ele tiver assistência 
técnica. E isso não é possível 
com um investimento de pouco 
mais de R$ 250 mil na agricul-
tura por ano, por parte da ad-
ministração”, explicou Dimmy.

Ao final da sua participação, o 
agrônomo se colocou à disposi-
ção do Legislativo e do Executivo  
para avaliar e implantar projetos 
de melhoria no campo.

CoNTRibuição
PARlAmeNTAR
“Concordo que tem que ter von-
tade para fazer o setor funcionar, 
em especial a agricultura familiar 
e o polo de manga em Pequiá. 
Faltam projetos para a agricul-
tura em Iúna. E nós, parlamen-
tares, demos nossas sugestões.  
A minha parte eu tenho feito, 
como promover as discussões, 

Mais investimentos no setor agrí-
cola, com projetos de diversifica-
ção de culturas, disponibilidade 
de assistência técnica ao produ-
tor e incentivos para aumentar a 
produção de café de qualidade 
foram os resultados das análises 
do agrônomo e pesquisador da 
Embrapa, Dimmy Silveira, apre-
sentados durante a Tribuna Po-
pular, no dia 08 de setembro.

O agrônomo apresentou dados 
que têm preocupado os pesqui-
sadores: aumentou o número 
de pessoas que estão deixando 
o campo para viver na cidade, 

e mais de 30% das lavouras de 
café de Iúna não produzem o 
suficiente para dar retorno ao 
cafeicultor.

“A nossa agricultura está en-
trando em decadência. Iúna já 
foi o maior produtor de café do 
Estado, hoje é Brejetuba. Caí-
ram a produção e a qualidade 
do café, o produtor está des-
capitalizado, e isso atinge todo 
o comércio da cidade”, avaliou 
Dimmy Silveira.

O pesquisador sugeriu que o 
poder público invista em proje-

por meio de audiências, sobre 
a queima da palha do café nos 
secadores e os ajustes sobre 
contratação de mão de obra na 
época da colheita, que foram as-
suntos importantes”, comentou 
o vereador João Ribeiro (foto). Parlamentares acompanham atentos a fala do agrônomo Dimmy Silveira

suGesTões
O Presidente da Câmara, 
Marquinho da Saúde, co-
mentou, após o uso da Tribu-
na Popular pelo engenheiro 
da Embrapa, que sugestões 
de melhorias são bem-vindas 
e que todos os envolvidos na 
atividade devem participar 

das discussões. “Todos nós 
sabemos das dificuldades na 
agricultura. Mas precisamos 
de sugestões imediatas de 
projetos e sugestões para 
que possamos mudar esse 
cenário. A Câmara é parceira 
para abraçar projetos para 
desenvolver o setor”.

O Presidente José Marcos 
reafirma parceria em prol 

do desenvolvimento da 
agricultura na região



O projeto de Lei enviado pelo 
Executivo que dispõe sobre a re-
dução de 50% nos subsídios do 
Prefeito de Iúna, do vice-Prefeito, 
dos secretários e do salário dos 
servidores em cargos comissio-
nados e em funções gratificadas, 
como forma de reduzir o índice 
com a folha de pagamento com 
pessoal, que já se encontra em 
54,54%, e enfrentar a crise finan-
ceira que o município atravessa, 
foi considerado ilegal e inconsti-
tucional e foi retirado da pauta 
da Câmara Municipal no final de 
setembro.

Após análises da Procuradoria 
da Casa de Leis, o projeto foi 
considerado inconstitucional e 
ilegal, uma vez que a medida 
não poderia entrar em vigor no 
atual mandato, conforme Lei 
Orgânica do Município que tam-

Mesa diretora reuniu representantes do Legislativo e Executivo, que 
acompanharam a decisão da procuradoria da Câmara, pela ilegalidade da proposta
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bém determina que cabe aos 
vereadores fixarem a remunera-
ção do prefeito, do vice-prefeito 
e dos próprios parlamentares 
em cada legislatura para a sub-
sequente, ou seja, se votado e 
aprovado este ano, valerá ape-
nas a partir de 2017 (após novas 
eleições municipais).

O projeto foi retirado de pauta 
após audiência marcada pela 
Mesa diretora da Câmara com 
representantes dos dois pode-
res, como o Prefeito Municipal, 
secretários, procu-
radores e contado-
res do Executivo, e 
vereadores e procu-
radores da Casa de 
Leis, que avaliaram 
juntos e foram unâ-
nimes pela retirada 
do projeto e tam-

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

Projeto de redução 
de subsídios do 
Prefeito, vice e 
secretários de iúna 
é retirado de pauta

bém iniciaram discussões so-
bre as alterativas para reduzir 
gastos com folha de pessoal.

limiTe em 54,54%
De acordo com os procura-
dores da Câmara, são ne-
cessárias medidas urgentes 
para reduzir o atual índice 
da folha de pessoal, que se 
encontra em 54,54%, sen-
do que o máximo permitido 
pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal é de 54%, e o limite 
prudencial de 51,3%.

4	Solicita construção de cal-
çamento das Ruas do Bair-
ro Nossa Senhora Apareci-
da, próximo ao cemitério 
do Distrito de Pequiá (foto), 
em atenção a pedidos de di-
versos moradores, haja vista 
que o material já se encon-
trado licitado e é o desejo 
daquela comunidade.  

4	Viabilizar a iluminação do 
Campo de Futebol do Distri-
to de Pequiá, tendo em vista 
que os materiais elétricos já 
estão licitados, e o serviço é 
um desejo antigo dos despor-
tistas da comunidade.  

4	Colocação de contêineres de 
coleta de lixo seco e úmido, 
e lixeiras fixas, nas vias pú-
blicas do distrito de Pequiá, 
visando facilitar a separação e 
a coleta dos resíduos produzi-
dos pelos moradores.

4	Fiscalização, com a devida 
urgência, às margens do 
Rio Pardo, por estar o leito 
do Rio visivelmente conta-
minado com óleo.  

4	Moção de Congratulações 
com as Lojas Maçônicas 
Fenix e Delta Maçônica, Fi-
lhos de Luz e Virtude pelo VI 
Passeio Ciclístico realizado 
no dia 07 de setembro, em 
comemoração ao dia da In-
dependência do Brasil.

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

lei de ResPoNsAbilidAde FisCAl
A Lei de Responsabilidade 
Fiscal estabelece, 
em regime nacional, 
parâmetros a serem 
seguidos relativos ao 
gasto público de cada ente 
federativo (União, estados 
e municípios) brasileiro.

As restrições orçamentárias visam 
preservar a situação fiscal dos entes 
federativos, de acordo com seus balanços 
anuais, com o objetivo de garantir a 
saúde financeira da União, estados e 
municípios, a aplicação de recursos nas 
esferas adequadas e uma boa herança 
administrativa para os futuros gestores.

Entre seus itens está previsto que 
cada aumento de gasto precisa vir 
de uma fonte de financiamento 
correlata e os gestores precisam 
respeitar questões relativas ao fim 
de cada mandato, não excedendo o 
limite permitido e entregando contas 
saudáveis para seus sucessores.



5setembro 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	Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento 
do Senhor Mário Cami-
lo Leles, ocorrido nes-
ta cidade no dia 30 de 
agosto do ano em cur-

José Marcos de Moraes
PRB - marquinho@raiuna.es.gov.br 

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

4	Moção de Congratula-
ções à ex-funcionária 
Kelly Ambrósio Silveira, 
concursada no cargo de 
Psicólogo do quadro de 
servidores da Prefeitu-
ra Municipal de Iúna, 
lotada na Secretaria de 
Educação, pelo traba-
lho desenvolvido com 
as crianças das escolas 
municipais, mostrando 
ser uma funcionária, 
responsável e dedicada 

que, através de sua atu-
ação, ganhou o respeito 
de seus superiores e a 
confiança dos responsá-
veis pelas crianças aten-
didas. 

4	Votos de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
Senhor José Leonardo 
ocorrido no dia 08 de 
setembro de 2015, com 
86 anos de idade, nesta 
cidade.

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

4	Solicita retirada de terra 
na estrada do Córrego 
Bonsucesso, próximo à 
propriedade do senhor 
Jeferson Miranda. 

4	Requer a equiparação de 
salários dos professores 
celetistas com o padrão 
de cargos dos professores 
concursados do município. 

4	Solicita recolocação da 
placa denominativa da 

Unidade de Saúde do dis-
trito de Nossa Senhora das 
Graças (foto), em atenção 

4	Solicita finalizar pavimen-
tação da Rua Fontoura, 
que dá mais ou menos 
100m corridos, localizada 
no distrito de nossa Se-
nhora das Graças. O tre-
cho a ser pavimentado fica 
no final da rua da escola e 
tem grande movimento de 
alunos e pedestres. 

4	Construção da Capela 

raó, pela forma dinâmica 
como divulga o nome do 
nosso município  nos even-
tos realizados nos estados 
vizinhos.

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

Mortuária no distrito de San-
tíssima Trindade (foto), obra 
que é uma reivindicação an-
tiga dos moradores da comu-
nidade. Para que a reivindica-
ção seja atendida com mais 
agilidade, que seja usado o 
prédio do antigo Posto de 
saúde, que está desativado. 

4	Moção de Congratulações ao 
Moto Club Lobos do Capa-

ao pedido dos familiares 
do Senhor Ladário, que é 
o homenageado. 

so. O falecido era pes-
soa muito respeitada e 
querida pela comunida-
de e deixa muitas sau-
dades entre parentes e 
amigos.  

4	Solicita instalação de equi-
pamento para transmis-
são de sinal de internet na 
localidade de Córrego dos 
Pilões, a pedido dos mora-
dores da comunidade. 

4	Serviço de calçamento na 
extensão da Rua Quintino 
Bocaiuva, nas proximida-
des da Serraria do Senhor 
Acrisio Mariano até a Ma-
deireira do Senhor Gildi-
nho, atendendo a pedido 
dos moradores.

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



da independência 
reuniu 400 pessoas 
em iúna
Pelo sexto ano consecutivo, 
as Lojas Maçônicas de Iúna 
promoveram um evento cívi-
co alusivo ao Dia da Indepen-
dência do Brasil, no dia 07 de 
setembro. Mais de 400 par-
ticipantes pedalaram pelas 
ruas da cidade, todos unifor-
mizados com camisas patroci-
nadas pelos comerciantes do 
município. 

Para homenagear a iniciativa, 
o vereador Weverton da Silva 
Feitosa (Zizinho, na foto) reque-
reu moção de congratulações às 
Lojas Maçônicas de Iúna, que foi 

aprovada por unanimidade.

O 6º Passeio Ciclístico da Inde-
pendência é organizado pelas 
lojas Delta Maçônica Filhos de 
Luz e Virtude nº 1.702 e ArLs 
Fênix nº 52.

O evento teve início na Praça 
Vereador Antídes Farias (Pra-
ça do Ginásio de Esportes), 
com a execução do Hino na-
cional, seguido de pedalada 
por várias ruas da cidade. 
De volta à praça, houve sor-
teio de brindes doados pelos 
comerciantes e a entrega de 
oito bicicletas de vários ta-
manhos e modelos.

Antes do sorteio, os partici-
pantes puderam conferir a 
apresentação da Banda Mar-
cial “Amigos para Sempre”, 
do maestro José Goulart.

Evento realizado pelas lojas maçônicas 
promoveu momento cívico no dia 7 de setembro 
e recebeu moção de congratulações

As campanhas políticas das 
eleições municipais do ano 
que vem não poderão contar 
com doações de empresas, 
de acordo com a decisão 
tomada na quinta-feira (17) 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). A Corte encer-
rou o julgamento, iniciado 
em 2013, de uma ação da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), que questionou 
artigos da Lei dos Partidos 
Políticos e da Lei das Elei-
ções. Por oito votos a três, a 
maioria dos ministros enten-
deu que as doações desequi-
libram a disputa eleitoral.

Com a decisão do STF, as do-
ações de empresas nas elei-
ções passam a ser proibidas. 
Assim, a partir da eleição do 
ano que vem, somente se-
rão permitidas doações de 
pessoas físicas. Os partidos 
também continuarão a con-
tar com recursos do Fundo 
Partidário, garantidos pela 
Constituição. Pela regra atual, 
a doação de pessoas físicas é 
limitada a 10% do rendimen-
to bruto do ano anterior.

No entanto, a polêmica sobre 
o assunto não está encerrada. 
Semana passada, a Câmara dos 
Deputados aprovou um projeto 
de lei para regulamentar as con-
tribuições. O texto aguarda deci-
são da presidenta Dilma Rousseff 
sobre sanção ou veto. Se a presi-
denta sancionar a lei, será preciso 
uma nova ação para questionar a 
validade das doações no Supre-
mo, devido a posição contrária 
adotada pelo tribunal.

Mas, segundo o presidente do 
Supremo, Ricardo Lewandowski 
e o ministro Luiz Fux, relator da 
ação na qual a matéria foi dis-
cutida, nem mesmo a eventu-
al sanção da lei aprovada na 
semana passada pela Câmara 
dos Deputados poderá liberar 
as contribuições para partidos e 
candidatos.

Para entrar em vigor nas elei-
ções municipais do ano que 
vem, eventual sanção deve ser 
efetivada até 2 de outubro, um 
ano antes do primeiro turno do 
pleito.

Fonte Agência Brasil
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Passeio Ciclístico

Fim de doações de 
empresas vale para 
próxima eleição 
municipal

segundo Lewandowski, apesar da Câmara regulamentar as contribuições, 
nem a sanção da lei por parte da presidenta Dilma garante a liberação


