
A Câmara de Iúna instaurou 
Comissão Especial, na última 
quinta-feira (11), para anali-
sar, apurar e fiscalizar os pro-
cessos referentes ao contrato 
de transporte escolar firmado 
entre a empresa de transpor-
te AG Turismo com o municí-
pio e que deram origem a um 
processo criminal, resultado da 
denúncia do Ministério Público 
Estadual (MPES). A denúncia já 
resultou no afastamento caute-
lar de servidores da secretaria 
de Educação, acusados de ma-
quiar licitações de transporte 
para privilegiar a empresa.

O juiz substituto da 2ª 
Vara da Comarca de 
Iúna, Akel de Andrade 
Lima, recebeu a denún-
cia do Ministério Públi-
co Estadual e determinou 
o afastamento cautelar de 
servidores da secretaria de 
Educação do município, acu-
sados de maquiar licitações 
de transporte escolar para 
privilegiar a empresa local.

Consta nos autos da Ação Pe-
nal Pública de nº 0000021-
34.2016.8.08.0028, que a 
empresa AG Turismo vinha 
ganhando reiteradamente 
as licitações no município e 
que as fraudes aconteciam 
da seguinte maneira: a se-
cretária de educação, seu 
assessor e um ex-funcioná-
rio público passavam infor-
mações privilegiadas sobre 
as licitações para o dono e o 
gerente da empresa.

Lixão Termo de Ajuste não é respeitado 
e assunto volta à tona na Câmara. Pág. 6

Trabalho e Emprego Parlamentares se mobilizam 
para reabertura da Agência Regional do MTE. Pág. 3

Obras paradas Vereadores destacam 
falta de planejamento. Pág. 3

Vereadores vão apurar processo de licitação. Ação Penal Pública indica fraude na contratação de empresa por parte da administração municipal

Comissão Especial vai avaliar 
contrato de transporte escolar

Os vereadores Expedito Viei-
ra de Andrade Filho, Rogério 
Cézar e Weverton da Silva Fei-
tosa (Zizinho) compõem a Co-
missão Especial, que terá pra-
zo de 90 dias para a realização 
dos trabalhos, podendo ser 
prorrogável por igual período, 
se necessário.

“Veio à tona um processo de 
que poderia haver fraude na 
contratação de transporte es-
colar. Nós, como fiscalizadores, 
e principalmente eu, que sou 
professor, requeiro a abertura 
de uma Comissão Especial pra 

avaliarmos esse caso”, comen-
tou o vereador Expedito Filho, 
autor do requerimento.

“Faço questão de participar 
dessa Comissão, pois temos 
essa obrigação de mostrar 
para a sociedade que não fica-
remos isentos, vamos apurar 
os fatos”, reforçou o vereador 
Rogério Cézar.

A Comissão Especial relatará 
suas conclusões ao Plenário 
sob a forma de Relatório, fun-
damentado e aprovado pela 
maioria de seus membros.
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Todos os fatos foram relata-
dos de maneira individuali-
zada pelo Ministério Público, 
que detalhou a conduta de 
cada denunciado, as circuns-
tâncias, as qualificações dos 
acusados, a classificação dos 
crimes cometidos e o rol de 
testemunhas. 

A ação penal pública é fru-
to da Operação deflagrada 
pelo Ministério Público Esta-
dual denominada Jardineira, 
nome usado popularmente 
pelos brasileiros para se re-
ferir a um tipo de ônibus que 
leva crianças à escola.

Denúncia

Os vereadores Expedito Vieira, Rogério Cézar e Zizinho compõem a Comissão responsável por apurar a denúncia
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Calendário das sessões
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28 de março (segunda-feira)

Solicitação do vereador Paulinho da tôca enaltece trabalho do Conselho de Administração do Fundo das desigualdades Sociais

Como forma de reconhecer a 
seriedade dos trabalhos dos 
membros do Conselho de Ad-
ministração do Fundo das de-
sigualdades Sociais (Conselho 
dos Royalties de Petróleo), os 
vereadores de Iúna aprovaram 
Moção de Aplausos na sessão 
plenária do dia 11 de fevereiro.

Para o vereador Paulo Henrique 
Leocádio (Paulinho da tôca), au-
tor do requerimento, a homena-
gem direcionada ao senhor João 
Elias Alcure Quarto é justificada 
pelo comprometimento dos 
membros da Comissão, liberan-
do recursos para obras que pos-
sam melhorar o aspecto visual 
da cidade e a qualidade de vida 
dos munícipes.

“Agradeço a eles pelo empenho 
e pela dedicação em busca do 
desenvolvimento do município, 

pela economia que fizeram com 
os recursos e pelas decisões em 
liberá-los para projetos prioritá-
rios. Se não fossem pelos con-
selheiros, esse município estaria 
ainda pior”, ressaltou o vereador 
Paulinho da tôca.

Atualmente, o Conselho de Ad-
ministração do Fundo das desi-
gualdades Sociais é formado pe-
los representantes da sociedade 
civil organizada, Hoover Gilson 
Cesar e João Elias Alcure Quarto, 
pelos servidores do Poder Execu-
tivo, dênis Antônio de Oliveira, 
Jennifer Martins Bonfante e João 
Batista Gonçalves, e pelo repre-
sentante da subseção da OAB, 
deúde Cade Filho.

Os membros do Conselho têm 
como atribuições avaliar, definir 
e fiscalizar a aplicação dos recur-
sos provenientes do Fundo. Solicitada pelo vereador Paulinho da Tôca, a Moção de Aplausos pelo trabalho do Conselho dos Royalties foi aprovada

Conselho dos 
Royalties: Câmara 
aprova Moção de Aplausos



Obras paradas: vereadores 
destacam falta de planejamento
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Após recesso de início de ano, a 
Câmara de vereadores de Iúna 
retomou as atividades no dia 
11 de fevereiro. durante a pri-
meira sessão ordinária do ano, 
os vereadores ressaltaram as 
inúmeras obras iniciadas pela 
administração municipal e que 
não foram finalizadas nos últi-
mos três anos.

Praças, espaços de lazer e cal-
çamento são alguns dos proje-
tos apresentados pela gestão 
municipal e que não foram 
adiante, de acordo com o vere-
ador Rogério Cézar. “tem mais 
de um ano que a obra do Cen-
tro de Convivência da Terceira 
Idade, por exemplo, está para-
da, sendo que os idosos já po-
deriam estar usando o espaço. 
Enquanto isso, mais de R$ 4 mil 

está sendo gasto com aluguel”, 
comentou o parlamentar.

O vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva (Paulinho da 
tôca) também disse que há me-
ses solicita melhorias e reparos 
nos banheiros da Rodoviária. 
“O banheiro das mulheres está 
com portas quebradas e sanitá-
rios entupidos. nem o material 
para limpeza tem. infelizmente, 
nada acontece”. 

Outra obra apontada pela comu-
nidade e destacada pelo vere-
ador Jonildo de Castro Muzi é a 
reforma da Escola Municipal dr. 
nagem Abikahir. “Uma pessoa 
me ligou e confirmou que a es-
cola nagem está com banheiros 
e pias em péssimas condições 
para o uso dos alunos”.

Construção de espaços de lazer e reforma de escolas e rodoviária são alguns dos projetos apresentados pela gestão municipal e que não foram adiante

“Muitas obras foram prometidas e 
não estão sendo feitas, e tem muitas 

outras obras sendo iniciadas”.
Vereador Rogério Cézar (SDD)

“No banheiro da rodoviária nem o ma-
terial para limpeza tem. Não é preciso 
obra faraônica pra resolver isso”.
Vereador Paulinho da Tôca (PMDB)

Obras do Centro 
de Convivência 
da Terceira Idade, 
no Ferreira Vale

SAúDE: EquiPAMENTOS iNuTiLizADOS

Também durante a sessão 
do dia 11 de fevereiro, o ve-
reador Rogério Cézar infor-
mou que está apurando in-
formações sobre a aquisição 
de tablets para as agentes de 
saúde, e cujos equipamen-
tos não estariam tendo a fi-
nalidade proposta.

“Esta semana, conversando 
com algumas agentes, me 
informaram que tem três me-
ses que os moradores estão 
sem serem atendidos porque 
elas foram designadas para 

atualizarem as informações 
que coletaram durante as 
últimas visitas pelos tablets 
para o sistema e-Sus, mas 
não estão conseguindo pas-
sar essas informações porque 
o equipamento não é com-
patível com o sistema. En-
tão, o dinheiro gasto com 76 
tablets, ou seja, mais de R$ 
100 mil foram jogados fora? 
As agentes voltarão a traba-
lhar preenchendo a folhinha, 
de papel, de casa em casa. 
E ainda por cima, elas estão 
com medo das pessoas recla-
marem pelo retrabalhado de 
responderem ao questioná-
rio do e-SUS e pelo não aten-
dimento das agentes nesse 
período. Por que não investi-
ram em uniforme e materiais 
para as agentes?”, analisou o 
vereador Rogério Cézar.

Obras iniciadas
Em contrapartida, durante a 
sessão, o vereador Jonathan 
Bonfante informou o início 
de novas obras, como a Pra-
ça do Bairro Vila Nova e da 
Praça da Rua Maria Rosa de 
Jesus, além de calçamento 
do final do Bairro Ferreira 

Vale e de nossa Senhora das 
Graças. “É uma alegria para o 
vereador vir a essa tribuna e 
falar das obras que estão acon-
tecendo”, comentou.

O vereador Zizinho também 
parabenizou a equipe de 

obras pela reforma da es-
cola deolinda Amorim de 
Oliveira. “Parabenizo aos 
funcionários pela grande 
reforma, que fará diferen-
ça, pois a escola está fican-
do muito bonita para rece-
ber os alunos”.



A agência do Ministério do Tra-
balho de Iúna deixou de atender 
à população do município e das 
cidades vizinhas. Os vereadores 
de Iúna, reunidos, já reivindicam 
o retorno do atendimento.

de acordo com a Gerência Re-
gional do Trabalho e Emprego 
em Cachoeiro de Itapemirim, 
o servidor da agência local está 
em licença de saúde e existe 
um processo em andamento 
no Ministério do Trabalho para 
designar um novo servidor 
para atuar em Iúna.

A partir de agora, a princípio, os 
moradores devem se deslocar à 
agência mais próxima, que fica 
em Alegre, para serviços de re-
querimento da carteira de traba-
lho, entrada de seguro desempre-
go e homologação de contratos.

“Queria propor que fizéssemos 
um ofício juntos, pedindo para 

A agência deixou de atender à população. Órgão prepara processo para designar um novo servidor para a agência regional
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que a situação seja revista pelo 
Ministério. É difícil para a nossa 
população ter que se deslocar 
daqui para uma cidade mais 
distante”, analisou o vereador 
Jonathan Bonfante.

“Os moradores de Iúna estão 
preocupados. O órgão está no 
município há mais de 40 anos. 
diante das informações desse 
acontecimento, a Casa de Leis 
pode articular com deputados 
para rever essa situação e o 
município não ficar prejudica-
do. São serviços rotineiros e 
ficará difícil das pessoas se des-
locarem pra outra cidade para 
o atendimento”, comentou o 
vereador José Saloto.

“Cada um deveria procurar seus 
representante em outros pode-
res para revertermos isso, co-
brarmos para que o fechamento 
da agência não aconteça”, suge-
riu o vereador Paulinho a tôca.

Parlamentares querem a volta 
da agência do Ministério do 
Trabalho em iúna

“Os moradores de iúna 
estão preocupados. O 
órgão está no município 
há mais de 40 anos”.
Vereador José Saloto (dEM)

“É difícil para a nossa 
população ter que se 
deslocar daqui para uma 
cidade mais distante”.
Vereador Jonathan Bonfante (PtB)



5fevereiro de 2016Plenário 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:

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

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

4	Solicita conclusão das 
obras de instalação 
do equipamento e do 
galpão do sistema de 
secador de café da Co-
munidade de Bonsuces-
so, visando a entrega do 
mesmo para beneficiar 
a safra de café do ano 
corrente.

4	Solicita limpeza geral das 
margens da rodovia asfál-
tica (foto) do Iúna Clube 
Campestre (ICC) até o Par-
que de Exposições da cida-
de, para o melhor proveito 
das pessoas que fazem ca-
minhada nos períodos diur-
nos e noturnos. 

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

Telefones úteis

4	Solicita ônibus escolares 
para transportar os alunos 
das Escolas Municipais 
(foto) que se encontram 
nos bairros mais afastados 
da cidade de Iúna, basea-
do na legislação que per-
mite o transporte escolar 
até distância acima de 03 

(três) quilômetros.

4	Solicita serviços de refor-
ma de um bueiro que fica 
na estrada de Três Pontes 
próximo a propriedade do 
Senhor Luiz Antônio e ou-
tros, distrito de São João do 
Príncipe, e patrolamento da 

mesma estrada que se trata 
de  linha de transporte esco-
lar, esclarecendo que a mes-
ma encontra-se intransitável, 
devido as chuvas que caíram 
recentemente na região.

4	Requer serviço de recupe-
ração do ponto de ônibus 
que fica localizado no Cór-
rego Socorro, às margens da 
rodovia ES-185, nas proxi-
midades da propriedade do 
Senhor Eduardo do Betinho. 

4	Requer serviços de reforma 
de uma ponte que fica lo-
calizada na estrada que liga 
a localidade do Córrego do 
Vila, próximo a proprieda-
de do Senhor Rui de Freitas, 
em Laranja da Terra (foto), e 
patrolamento da estrada que 
liga a mesma região, por se 
tratar de via onde transita o 
transporte escolar. A estrada 
está em péssimas condições 
devido às chuvas que caíram 
na região recentemente. 



Lixo exposto, focos de mosquito e animais em contato com resíduos voltam a ser vistos em Iúna

Após pouco mais de um ano de 
construção do aterro controla-
do em Iúna, o lixão a céu aberto 
volta a ser visto no local onde é 
descartado o lixo doméstico do 
município. O assunto voltou a 
ser tema de solicitação e reque-
rimento na Câmara, na sessão 
do dia 18 de fevereiro. 

Segundo o vereador Rogério 
Cézar, a gestão municipal não 
está fazendo a devida manuten-
ção no local, em atendimento ao 
Termo de Compromisso Ambien-
tal - TCA, assinado pela Prefeitura 
de Iúna e o Ministério Público. 

As ações de manejo do aterro 
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a céu aberto
Lixão

controlado deveriam atender 
aos objetivos do projeto ES sem 
Lixão, da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos, que prevê a 
erradicação dos lixões munici-
pais e passam a direcionar os 
resíduos para aterros sanitários 
regionais.

“O cenário que vemos hoje é de 
pneus, plásticos, restos de tudo: 
esse é o nosso lixão hoje. Tem 
lagoas formadas por águas pa-
radas propícias para a prolifera-
ção de mosquitos. não sei onde 
estão as máquinas do município 
para trabalharem lá”, analisou o 
vereador Rogério Cézar.

“A Prefeitura gastou 
recursos para cercar 
o lixão e impedir que 
as pessoas tenham 
acesso, mas não fez a 
parte dela”.
Vereador Rogério Cézar (Sdd)

Dengue
Ainda de acordo com o verea-
dor, o lixão a céu aberto poderá 
se tornar foco de proliferação 
de mosquitos, na contramão 
de todo o esforço da popula-
ção no combate à dengue.

De acordo com o boletim 
da Secretaria de Saúde do 
Estado (Sesa), entre 03 de 
janeiro e 06 de fevereiro 
deste ano, Iúna registrou 33 
casos de pessoas infectadas 
com o vírus da dengue – um 
aumento considerável fren-
te ao registro abaixo de dois 
dígitos até o ano passado. 

4Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

4Tirar água dos vasos de plantas;

4Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

4Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qual-
quer tipo de recipiente que possa reservar água;

4Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes 
que possam acumular água, como tampinha de garrafa, 
folhas, sacolas plásticas etc.;

4Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água 
e comida de animais, vasos de plantas, tonéis, caixas 
d’água) e mantê-los sempre limpos.


