
Na última sessão de 2015, rea-
lizada no dia 18 de dezembro, a 
Câmara de Iúna rejeitou o pro-
jeto de Lei sobre o Plano de Sa-
neamento Básico do Município 
e de concessão de serviços para 
captação, tratamento de água e 
saneamento da Cesan para os 
próximos 30 anos. Cinco verea-
dores foram contra e outros cin-
co abstiveram seus votos. 

Para os parlamentares e para 
a Procuradoria da Casa de Lei, 
mesmo após diversas reuniões e 
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Social Moção de Aplausos para os 
times de futebol da Assiudes. Pág. 6

Orçamento 2016 Câmara aprova mas 
discute cortes na agricultura. Pág. 3

Cesan Parlamentares se reuniram com diretores da 
empresa para esclarecerer pontos do projeto. Pág. 2

Entre os quesitos mais debatidos estão as contrapartidas financeiras e de investimentos em preservação ambiental por parte da concessionária

Câmara rejeita projeto de 
concessão para Cesan em Iúna

solicitações de dados adicionais, 
ainda faltam no projeto infor-
mações da empresa e do Poder 
Executivo, especialmente no 
que se refere às contrapartidas 
financeiras e iniciativas visando 
a preservação de nascentes e de 
reflorestamento.

“Considerando que o municí-
pio abre mão de receita quan-
do dá isenção de impostos, 
conforme consta no projeto, o 
nosso parecer, claro, foi contra 
a proposta. Além disso, a Cesan 

é uma empresa de socieda-
de de economia mista, e nos 
próximos meses 49% das suas 
ações serão vendidas, o que 
pode acarretar em mudanças 
nesse cenário que não constam 
no projeto”, avaliou o procura-
dor da Câmara de Iúna, Marco 
Antônio Sonsim de Oliveira.

A comissão de Constituição, 
Justiça e Redação também emi-
tiu parecer contrário. “O pro-
jeto do jeito que está hoje não 
funcionaria, mas ano que vem, 

se o Prefeito quiser, ele pode 
trazer o projeto novamente, 
pra estudarmos com calma e 
avaliarmos tudo”, comentou o 
vereador Paulinho da Tôca.

“Meu voto é contrário por-
que faltam várias coisas neste 
projeto e nós não deixamos 
de pedir à administração que 
trouxesse documentos e in-
formações que ajudassem a 
gente a estudar melhor a pro-
posta”, informou o vereador 
Rogério Cézar.

“O projeto do jeito que está hoje, 
não funcionaria”.
Paulinho da Tôca (PMDB)

“Não há no projeto nada referente 
à compensação ambiental”.
João Ribeiro (PDT)

“Meu voto é contrário porque faltam 
várias coisas no projeto ”.
Rogério Cézar (SDD)

“Estranhei que no projeto não 
havia nada referente à com-
pensação ambiental, nem so-
bre a doação de terrenos por 
parte da administração. Até 
o dia da votação aguardamos 
as informações que pedimos, 
mas não recebemos retorno 
nem da Cesan, nem do Poder 
Executivo. Não temos o proje-
to por completo”, explicou o 
vereador João Ribeiro.

Continua na pág. 2
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Jornal Câmara Cidadã

Calendário das sessões
11 de fevereiro (quinta-feira)
18 de fevereiro (quinta-feira)

29 de fevereiro (segunda-feira)

Vereadores se reúnem 
com diretoria da Cesan

Câmara Cidadã 2
Parlamentares cobraram esclarecimentos sobre taxas de serviços e mais ações de preservação e recuperação hídrica da região

Antes de rejeitarem o projeto 
de concessão dos serviços para 
captação, tratamento de água e 
saneamento da Cesan para os 
próximos 30 anos em Iúna, os 
vereadores se reuniram com o 
diretor da empresa no dia 07 de 
dezembro, no auditório da Câ-
mara Municipal, onde também 
foram avaliados os projetos de 
Lei sobre o Plano de Saneamen-
to Básico do município. Os par-
lamentares cobraram esclare-
cimentos sobre prazos e obras, 
valores de taxas do serviço e 
mais ações de reflorestamento 
e de preservação das fontes de 
recursos hídricos da região.

De acordo com o projeto de 
Lei, estão previstos mais de R$ 
30 milhões em investimentos 
da Cesan nos próximos 30 anos 
para ampliação do abasteci-
mento de água e para constru-
ção de rede de esgoto, além da 
doação de dois terrenos para 
ampliação do sistema de trata-
mento de água.

Se o projeto fosse aprovado, 
de acordo com o diretor da 
Cesan, Carlos Martinelli, a 
previsão é que as obras de 
construção da rede de esgo-
to em Iúna tivessem início 
em junho de 2016.

Sobre a ampliação da oferta 
de água encanada para ou-
tras regiões, como o Lar dos 
Velhinhos do Caparaó, locali-
zado a cinco quilômetros da 
sede, o diretor da Cesan sina-
lizou que uma parceria com a 
administração municipal po-
deria resolver a questão. 

“A gente pode chegar a um 
acordo em que podemos 
disponibilizar o material e o 
município apoia com a anu-
ência”, sugeriu o diretor da 
Cesan, Carlos Martinelli.

Taxa de eSgOTO
Os vereadores questiona-
ram ainda sobre o aumento 
em mais de 80% na conta de 
água dos moradores, após a 
instalação da rede de esgoto 
a partir de 2018. “A tarifa é 
para outro serviço, que é o 
de tratar o esgoto de forma 
adequada e devolvê-la para 
a natureza. A cobrança é de 
acordo com a agência regu-
ladora”, explicou Martinelli.

Presentes à reunião, o Presi-
dente da Casa José Marcos de 
Moraes, os vereadores João 
Ribeiro, zizinho, Rogério Cé-
sar, José Saloto e Expedito de 
Andrade filho e o procurador 
da Câmara Marco Antônio Son-
sim expuseram suas dúvidas e 
sugestões ao diretor da Cesan 
Carlos Martinelli e aos demais 
servidores da empresa, assim 
como ao secretário de Obras, 
Serviços Urbanos e Infraestru-
tura de Iúna, Waldrem Marce-
lo, responsável pela execução 
do Plano de Saneamento.

“É importante tirarmos todas as 
dúvidas e esclarecermos o que re-
almente os projetos contemplam 
em relação aos investimentos e 
contrapartidas da empresa para 
que possamos avaliar e sugerir 
alguma melhoria, já que serão 30 
anos de concessão e temos que 
avaliar os reais benefícios pra ci-
dade”, comentou o Presidente da 
Câmara, José Marcos de Moraes 
(Marquinho da Saúde).

Obras 
em junho



Câmara aprova orçamento
de R$ 60 milhões para Iúna

3dezembro de 2015

Os vereadores de Iúna aprova-
ram, no final de novembro, a 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
para 2016, estimada em quase 
R$ 60 milhões, praticamente o 
mesmo montante de 2015. 

Durante a sessão, os parla-
mentares analisaram os re-
cursos destinados a cada se-
cretaria da administração e 
questionaram a falta de plane-
jamento e o corte de mais de 
R$ 500 mil para os projetos de 
agricultura. 

“Do que adianta fazer emenda 
se o orçamento está tão corta-
do para a agricultura. Por que 
um município essencialmente 
agrícola, no qual a renda vem 
da agricultura, e ainda fazem 
um corte tão grande? Como 
homem do campo e represen-
tante da Comissão de Agricul-
tura, deixo o meu pesar por 
termos um governo sem pla-
nejamento e que corta R$ 500 
mil da agricultura para o próxi-
mo ano. Infelizmente, ano que 
vem, se já era difícil fazer o tra-

Parlamentares questionam corte de investimentos para programas de agricultura no município e rejeitam duas emendas

Ainda durante a sessão do 
dia 30 de novembro, os par-
lamentares rejeitaram por 7 
votos a 3 as duas emendas 
do vereador José Saloto, 
sobre compra de área para 
construção de cemitério e 
outra de construção de co-
berturas para secadores de 
café nas comunidades de 
Bonsucesso e Recreio. 

“Nós temos um problema sé-
rio no município, pois no cemi-
tério municipal não tem vaga 
e muita gente não tem como 
pagar o cemitério”, Saloto.

O vereador Jonildo de Castro 
Muzi justificou o voto contrá-
rio. “O município pagou por 
200 jazigos no Cemitério do 
Campo da Colina e precisa ver 
como usar essa aquisição. Além 
disso, o município não tem or-
çamento para construir”.

“O problema é vontade po-
lítica de fazer ou não. Tudo 
o que o prefeito quiser fazer 
ele consegue pelo orçamento. 
Emenda em si não resolve o 
problema, e sim, vontade po-
lítica”, alertou o vereador Jo-
nildo Muzi. 

emendas rejeitadas

balho, com esse dinheiro a me-
nos será mais complicado”, re-
latou o vereador João Ribeiro.

O parlamentar destacou ainda 
que é preciso que a adminis-
tração se planeje para realizar 
eventos importantes como o 
Concurso de Qualidade do Café 
e o Simpósio do Café com Lei-
te, iniciativas essenciais para 
melhorar a produção agríco-
la e, consequentemente, que 
aumentam a arrecadação de 
impostos e o volume de divisas 

para o município. 

“fazer orçamento em município 
no qual a receita só vem cain-
do é muito complicado. Mas eu 
acho que, de fato, a agricultura 
ficou muito prejudicada nesse 
orçamento”, avaliou o vereador 
Jonildo de Castro Muzi.

“É uma vergonha um município 
como o nosso diminuir o valor 
dos investimentos para a agri-
cultura”, comentou o vereador 
Paulinho da Tôca. 

“Como homem do 
campo deixo o meu 
pesar por termos 
um governo sem 
planejamento e que 
corta R$ 500 mil da 
agricultura”.
João Ribeiro (PDT)

“Fazer orçamento em 
município no qual a 
receita só vem caindo 
é muito complicado”.
Jonildo de Castro Muzi (PR)

“É uma vergonha 
um município 
como o nosso 
diminuir o valor dos 
investimentos para a 
agricultura”.
Paulinho da Tôca (PMDB)

“Nós temos um problema 
sério, pois no cemitério 
municipal não tem vaga 

e muita gente não tem 
como pagar”.

José Saloto (DEM)

Comunidade Bonsucesso

Comunidade Córrego do Recreio



Câmara Cidadã 4
4	Solicita a realização de 

um programa/projeto 
visando à aquisição de 
manilhas especiais, com 
objetivo de serem dis-
tribuídas aos proprietá-
rios rurais com o intuito 
de preservação de suas 
nascentes, bem como 
manutenção e captação 
dos poços ou cacimbas 
existentes, amenizando a 
seca que assola a região. 

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

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

4	Solicita a instalação de 
um aterro na estrada 
que dá acesso a proprie-
dade do Doutor Diones, 
pois a mesma se encon-
tra abaixo do nível late-
ral, formando atoleiro. 

4	Solicita instalação, 
em todos os Postos 
de Saúde e Escolas do 
município, sistema de 
telefonia, visando a 
possibilidade de comu-
nicação com as secre-
tarias e demais órgãos 
municipais e estaduais. 

4	Executar a limpeza 
geral das margens da 
rodovia asfáltica do 

Paulo Henrique Leocádio da Silva
PMDB - paulinho@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

4Moção de Aplausos ao se-
nhor Bruno Souza (foto) 
pela primeira colocação 
no Curso de formação de 
Soldado, da turma que foi 
Diplomada no dia 04 de 

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

novembro, em Vitória/ES. 

4	Moção de Aplausos à Casa 
Irmã Luiza Caliman, admi-
nistrada pela associação 
de Apoio Terapêutico 

Reviver – AATR, 
através de seu Pre-
sidente Padre Gil-
berto Silva. A Casa 
referida é uma 
unidade terapêu-
tica de tratamento 
para dependentes 
químicos.

4	Que possa Vossa Excelência 
implementar com mais ênfa-
se o programa/projeto que 
trata da construção de caixas 
secas nos carreadores dos 
proprietários rurais com o in-
tuito de preservação de suas 
nascentes, bem como manu-
tenção e captação de água, 
amenizando assim o sofrimen-
to destes munícipes rurais que 
estão sofrendo com a seca que 
assola a nossa região.

4	Ensaibramento das 
estradas vicinais que 
compreendem a ma-
lha rodoviária de San-
ta Clara, visando o pe-
ríodo chuvoso que se 
aproxima. 

 

ICC até o Parque de Ex-
posições da cidade, para 
o melhor proveito das 
pessoas que fazem cami-
nhada nos períodos diur-
nos e noturnos. 

4	Solicita serviço de recu-
peração do calçamento 
de todas as vias públicas 
da cidade, para melhor 
mobilidade do trânsito e 
dos transeuntes. 



55dezembro 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:

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

4	Solicita a construção de 
um bueiro com manilhas 
0,80 na estrada que dá 
acesso a Associação Fa-
miliar da localidade de 
Córrego do Siqueira, em 
Alto Uberaba, e também 
na estrada que dá acesso a 
propriedade do Sr. Ezequias 
Rodrigues, que faz divisa 
com a propriedade do Sr. 
Oséias no Córrego do Sos-
sego, a pedido dos mora-
dores das localidades. 

4	Construção de calçamen-
to ao lado da Rodovia 
ES-185, partindo da fábri-
ca de blocos até o Parque 
de Exposição da cidade, 
no Bairro Niterói, visando 
melhorar as condições de 
ir e vir dos pedestres que 
circulam naquela área. 

4	Encaminhar ofício ao De-
nit, solicitando a constru-
ção de um quebra-mola 
na rodovia Estadual 185, 

em frente à fábrica de alian-
ça de moeda, no Distrito 
Nossa Senhora das Graças, 
onde já aconteceram vários 
acidentes. 

4	Construção de caixas secas, 
para captação de água de 
chuva para as propriedades 
rurais do município. 

4	Moção de Aplausos ao Pre-
sidente do Jeep Club de 
Ibatiba, Gedson de freitas, 
pela realização do 5° Jeep-
tiba, evento beneficente em 
prol da Apae e do Horto e 
Preservação das Nascentes, 

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

4	Solicita construção de dois 
quebra-molas na Rua José 
Pedro Gonçalves (foto), 
haja vista que os carros pas-
sam pelo local em alta velo-
cidade, colocando em risco 
as vidas dos transeuntes, no 
bairro Quilombo. 

4	Moção de Aplausos ao se-
nhor Nelson Brasil, locutor 
da Rádio Big fM, pelos bons 
serviços prestados à comu-
nidade iunense. 

4	Moção de Congratulações 
à Rede Gazeta Sul, pelo 
brilhante serviço prestado 
na região sul de nosso esta-
do especialmente na região 
do Caparaó, e que contribui 
para o desenvolvimento da 

região.

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do se-
nhor Jocelino Paulo Mar-
tins, mais conhecido como 
Paulinho Mecânico, ocorri-
do no dia 20 do mês de no-
vembro de 2015, em Iúna. 
O falecido era pessoa co-
nhecida na comunidade. 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do se-
nhor Saulo Heringer, ocor-
rido no dia 15 do mês de 
novembro de 2015, nesta 
cidade. O falecido era de 
família tradicional de nos-
so município, pai de família 
exemplar que sempre este-
ve do lado dos filhos.

do município de Ibatiba.

4	Serviço de patrolamento 
e ensaibramento da Ser-
ra do Fama e reparo nos 
bueiros que estão com 
manilhas quebradas, 
desde o início na proprie-
dade do Senhor Jaconias, 
onde a estrada necessi-
ta de aterro para evitar 
acúmulo de água, esten-
dendo até a fazenda do 
senhor Walace Heringer, 
no entroncamento da es-
trada que liga Tinguaciba 
a Laranja da Terra, para 
melhorar a estrada.

4	Moção de Aplausos para a Escolinha de Fu-
tebol da Assiudes pelo trabalho que vem re-
alizando com os jovens da cidade, parabeni-
zando o empenho e a dedicação do professor 
João Batista Nunes (Mazinho) e a eficiência e 
garra das equipes que participaram da final 
da Copa Integração, realizada na cidade de 
Irupi (ES), na qual a equipe Sub 13 se sagrou 
Campeã e a Sub 11 e Sub 15 se sagraram vice-
-campeãs do torneio.

4	Votos de Profundo Pesar 
pelo falecimento do se-
nhor Antonio Oubedes 
Ferreira Batista ocorrido 
na zona rural do município 

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

de Irupi (ES). O falecido era 
empresário e produtor ru-
ral e pessoa bem quista na 
sociedade e deixa saudades 
entre parentes e amigos. 

Paulo Henrique Leocádio da Silva | PMDB - pauli-
nho@camaraiuna.es.gov.br • Adriano Ornelas | PMDB 
- adriano@camaraiuna.es.gov.br • Joceni Rocha Martins 
(Cabo Joceni) | PMDB - joceni@camaraiuna.es.gov.br • 
Jonathan Bonfante | PTB - jonathan@camaraiuna.es.gov.br



Moção de aplausos para as 
equipes de futebol da assiudes
Câmara reconhece os trabalhos realizados pela Associação com jovens de várias idades. Eles são vencedores de vários torneios da região

Destaques em diversos tor-
neios da região, as equipes da 
Escolinha de futebol da As-
siudes receberam Moção de 
Aplausos da Câmara de Iúna. 

De autoria do Presidente 
Marquinho da Saúde, a ho-
menagem enfatiza o trabalho 
que vem sendo realizado pela 
Associação Iunense para De-
senvolvimento Social – Assiu-
des com os jovens da cidade, 
assim como o empenho e a 
dedicação do professor João 
Batista Nunes (Mazinho) e a 
eficiência e garra das equipes 
que participaram da final da 

Copa Integração, realizada em 
Irupi, na qual a equipe Sub 
13 se sagrou campeã e a Sub 
11 e Sub 15 se sagraram vice-
-campeãs do torneio.

“Parabenizo os alunos, o Mazi-
nho e todos da Assiudes pelos 
trabalhos feitos em prol do es-
porte. Vejo o tanto que esses 
meninos gostam de futebol, 
e isso é muito bom, pois traz 
resultados importantes para o 
município em diversos aspec-
tos, social, educacional e de 
formação de caráter desses jo-
vens”, avaliou o Presidente da 
Câmara, Marquinho da Saúde.

Câmara Cidadã 6

TRabalHO SOCIal
A Assiudes – Associação Iu-
nense para Desenvolvimento 
Social, é uma entidade sem 
fins lucrativos que atende 
crianças e adolescentes com 
atividades culturais e esporti-
vas, com o objetivo de promo-
ver a cidadania e afastá-los do 
convívio da violência e drogas. 
fundada em abril de 1993, a 
Associação atende centenas 
de crianças com idades entre 
8 e 14 anos e mantém, com o 
apoio do poder público e do-
ações, projetos de escolinhas 
de dança, capoeira, música, 
futebol e informática.

“Parabenizo a Dayse, 
o Mazinho, o Lucas e 
os demais profissionais 
pelo trabalho feito com 
os alunos, pois são fun-

damentais para os primeiros ensinamen-
tos às crianças! Parabéns pelas vitórias e 
conquistas”. Vereador Cabo Joceni.

“As crianças realmente 
precisam desse tempo 
de lazer e de atenção. 
A equipe e os pais 
estão de parabéns, 

pois os meninos já se destacam. Que 
esses craques sigam suas trilhas com 
dedicação”. Vereador Zizinho.

“A todos os envolvidos, 
professores, pais e 
atletas, meus parabéns 
por esse trabalho 
magnífico que vocês 

estão fazendo”. Vereador João Ribeiro.

“Que esses jovens 
continuem no caminho 
certo. Tenho certeza 
que futuramente 
teremos jogadores 

em grandes times. O mais importante é 
que sigam o caminho do respeito e da 
união. Parabéns, Assiudes, pelas vitórias 
conquistadas!”. Vereador Rogério Cézar.

“Todos esses jovens 
são motivo de muito 
o orgulho pra nós, 
iunenses”. Vereador 
Jonathan Bonfante. 

“Depois de uma campanha honrosa 
em que o município despontou na 
competição regional, o trabalho de base 
está sendo muito bem feito. Parabenizo 
os professores Mazinho e Lucas, que 

fazem um trabalho 
muito bom com os ga-
rotos que escolheram 
o caminho do esporte”. 
Vereador José Saloto.  

Recesso parlamentar a partir do dia 18 de dezembro, os vereadores de Iúna entram em recesso 
parlamentar. as atividades legislativas serão retomadas no dia 11 de fe-

vereiro, quando terá a primeira sessão ordinária de 2016. durante este período, os servidores da Câmara trabalharão no expedi-
ente normal, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, exceto durante o recesso de fim de ano, entre os dias 24 de dezembro e 03 
de janeiro. assim, a Câmara Municipal de Iúna, seus servidores e parlamentares, representados pelo Presidente José Marcos  de 
Moraes, deseja a todos Feliz Natal e Próspero ano Novo!


