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Pronto-socorro e transporte de
pacientes: vereadores solicitam
gestão eficiente
Parlamentares alertam falta de gasolina
para abastecer veículos e pacientes não
encontram atendimento no pronto-socorro

As falhas no serviço de transporte de pacientes do SUS e a
falta de atendimento médico no
pronto-socorro da Santa Casa de
Iúna são novamente pautas de
discussões durante as sessões ordinárias da Câmara Municipal. Os
vereadores alertam e solicitam
ao poder público melhor gestão

na área da saúde, que vem prejudicando centenas de pacientes,
que perdem consultas e cirurgias
agendadas há meses em diversas
especialidades médicas ou ficam
sem atendimento de urgência no
único hospital da cidade.
Desde o final de 2015, moradores

Atendimento na Santa Casa
O vereador Expedito Vieira
de Andrade Filho, durante
sessão ordinária, também
relatou que muitas pessoas
vêm se queixando da falta
de atendimento médico na
Santa Casa de Iúna. “Minha
mãe sofreu um desmaio, ela
tem problema de coração, e
não tinha nenhum médico
para atendê-la após às 18h
no hospital. Um amigo, em
outro dia, ficou meia hora

esperando e não tinha nenhum
atendente na Santa Casa à tarde para dar informação”, disse
o parlamentar.

Para o vereador, a situação da
gestão dos serviços da Saúde
em Iúna precisa ser acompanhada de perto. “Nós, da Comissão da Saúde, temos que
ver essa situação da Santa Casa
de perto, saber se a Prefeitura
está pagando a sua contrapar-

enviam reclamações à Câmara,
se queixando que vans e carros
da Secretaria de Saúde não estão
disponíveis para agendamento.
“Falta organização, falta gestão.
Está todo mundo vendo. Chegou o ponto em que não tem
gasolina para abastecer os carros da Saúde”, relatou o vereador Paulinho da Tôca, durante a
sessão do dia 18 de março.

tida e ver como está o atendimento. Não dá para alegar
crise financeira, uma vez que a
Prefeitura continua contratando pessoal. Isso é sinal que está
é sobrando dinheiro”, comentou o vereador Expedito.

“A administração está se esquecendo desses serviços e só está
pensando nas obras faraônicas,
eleitoreiras. Está faltando gasolina para levar pacientes para
cirurgia em Cachoeiro de Itapemirim”, analisou o vereador
Rogério Cézar.

Fazem parte da Comissão de
Saúde da Câmara de Iúna os
vereadores Rogério Cézar, Expedito Vieira e Weverton da Silva
Feitosa (Zizinho).

“Essa situação é
inadmissível. O cidadão
paga impostos e espera
que seja atendido”.
Vereador Rogério Cézar (SDD)

Tablets Vereador avalia aquisição
de equipamentos para saúde. Pág. 2

Saneamento Audiência pública para debater o
assunto está marcada para o dia 7 de abril. Pág. 3

Ruas e estradas Requerimentos urgentes
para reparos nas vias urbanas e rurais. Pág. 6

Vereador avalia aquisição de
tablets para agentes de saúde
De acordo com servidoras, os equipamentos, que deveriam facilitar o trabalho das agentes, não deverá ser usado para atendimento domiciliar
Na sessão do dia 29 de fevereiro,
o vereador Rogério Cézar reforçou as ações que serão tomadas
para denunciar a aquisição de
76 tablets pela gestão municipal para a área da saúde, e cujos
equipamentos não estariam tendo a finalidade proposta.
De acordo com o parlamentar,
após a entrega dos tablets às
agentes de saúde, que deveriam
trabalhar com os equipamentos
para coletar dados dos usuários
para o sistema e-SUS, os moradores ficaram sem atendimento
por três meses porque elas foram designadas para atualizarem o sistema com os dados que
coletaram durante as últimas visitas domiciliares.
“Porém, as agentes não estão
conseguindo passar essas informações para o sistema porque
o tablet não é compatível. Então,
o dinheiro gasto com 76 tablets,
ou seja, mais de R$ 100 mil foram jogados fora?”, comentou o

vereador Rogério Cézar.
Ainda durante a sessão, o parlamentar informou que, provavelmente os equipamentos serão
inutilizados para o trabalho das
agentes.
“Recebi uma carta de uma agente dizendo que elas não recebem as capacitações adequadas
e que o serviço não atende às
necessidades dos usuários do
SUS. Além disso, a compra do tablet não foi um pedido delas. No
passado, as agentes receberam
um abono quando não houve investimento na área. Diferente do
que aconteceu agora, em que a
municipalidade adquiriu tablets
para as agentes, mas que não
serão efetivamente utilizados
para o serviço, pois os dados não
poderão ser sincronizados. Isso é
mau uso do dinheiro público!”.
O vereador encaminhará requerimento ao Ministério Público
para apuração do caso.

“Recebi uma carta de uma agente dizendo que elas
não recebem as capacitações adequadas e que o
serviço não atende às necessidades dos usuários do
SUS. Além disso, a compra do tablet não foi um pedido
delas. Tablets que não serão efetivamente utilizados
para o serviço. Isso é mau uso do dinheiro público!”.
Vereador Rogério Cézar (SDD)
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Audiência pública vai
debater sobre tratamento
de esgoto em Iúna

março de 2016

Reunião aberta à população está marcada para o dia 07 de abril.
Parlamentares buscam informações sobre taxas e contrapartidas da Cesan
Os vereadores de Iúna convocaram para o dia 07 de abril
uma audiência pública no auditório da Câmara Municipal
para debater junto à população as questões do novo projeto de Lei sobre o Plano de Saneamento Básico do Município
e também o de concessão de
serviços para captação, tratamento de água e saneamento
da Cesan.
O evento, solicitado pelo vereador Jonildo de Castro Muzi, é
importante para que poder público e os moradores da sede
e dos distritos possam discutir sobre as dúvidas que ainda
persistem mesmo após as reuniões com os executivos da Cesan e da gestão municipal.
“Convidamos as pessoas para
que venham à reunião. Sabemos que a Cesan é uma empresa pública, do Governo do
Estado e que está sendo vendida, ou seja, será uma empresa
para obter lucros. Nesse contexto, temos que achar um meio
termo para que possamos ter o
esgoto tratado na cidade, mas
de forma justa. Do jeito que o
projeto chegou para a Câmara,

Obras

A Cesan publicou no dia 19
de fevereiro, o primeiro edital
para a contratação de obras
do sistema de esgotamento
sanitário na Região do Capa-

os moradores já pagarão 80% a
mais da sua atual conta de água
para custear o tratamento de
esgoto, que ainda não está implantado”, explicou o vereador
Jonildo Muzi.
Os vereadores Rogério Cézar
e Expedito Vieira de Andrade
Filho também concordam que
existem muitas dúvidas a serem esclarecidas e que a população deve estar ciente.
“Todos os vereadores querem
aprovar o projeto. Mas há dúvidas nos documentos. Preci-

samos mesmo realizar uma audiência pública para que toda
a população participe e acompanhe o debate. O morador,
após o tratamento de esgoto,
terá um aumento de 80% em
sua conta. E todas as dúvidas
referentes a isso precisam ser
tiradas”, avaliou o vereador Rogério Cézar.
“Queremos muito ter esgoto
tratado, mas não podemos deixar a Cesan usufruir da concessão sem pagar impostos, sem
ter contrapartidas boas para o
município”, reforçou o vereador Expedito.

Discussão ampla

“A Cesan está há mais
de 30 anos em Iúna, mas
nunca plantou uma árvore na cidade, nunca fez
nenhum serviço social ou
ambiental aqui”.
Vereador Jonildo Muzi (PR)

raó, nos municípios de Iúna, Ibatiba, Dores do Rio Preto e Irupi.
Nas primeiras obras, previstas
para começarem no final do primeiro semestre deste ano, serão
investidos mais de R$ 53 milhões.

Desde o final de 2015, os vereadores de Iúna analisam o projeto
de Lei sobre o Plano de Saneamento Básico do Município e
também o de concessão de serviços para captação, tratamento
de água e saneamento da Cesan
para os próximos 30 anos, e
questionam a falta de informações relacionadas às contrapartidas financeiras, ao pagamento
de impostos por parte da empresa e às iniciativas visando à
preservação de nascentes e de
reflorestamento.
De acordo com a Cesan, as ligações intradomiciliares, que unem
a rede interna das residências à
rede coletora implantada na rua,
já serão feitas no decorrer da
obra. Assim, ao término da implantação, sete milhões de litros

“Queremos ter esgoto tratado, mas não podemos
deixar a Cesan usufruir
sem pagar impostos, sem
ter contrapartidas boas
para o município”.
Vereador Expedito Vieira (PDT)

Diante disso, os vereadores,
por unanimidade, rejeitaram
a primeira proposta votada
em dezembro do ano passado. Uma segunda versão foi
entregue para análise da Câmara.
Durante a sessão do dia 29 de
fevereiro deste ano, os vereadores explicaram que o novo
projeto ainda não foi votado
devido às várias sugestões de
alterações que eles propuseram ao Executivo, mas que
ainda não foram incluídas no
documento.
de esgoto por dia deixarão de poluir os rios nessas localidades. Em
Iúna, 13.737 moradores dos bairros Vila Nova, Vale Verde, Niterói,
Ferreira Vale, Nossa Senhora da
Penha, Pito, Quilombo, Centro e
Guanabara serão beneficiados.

O vereador Jonildo
Muzi também questiona o porquê de não haver investimento nos distritos, já que
todos pagarão as contas de água
e esgoto.
“Fui procurado por quatro pessoas me questionando por que
não havíamos aprovado o projeto antes. Eu disse que quando pensamos em terceirizar
um serviço, temos que abranger as áreas todas do município, inclusive os distritos. E o
atual projeto não contempla
isso. A Cesan está há mais de
30 anos usufruindo do serviço
em Iúna, mas a empresa nunca
plantou uma árvore na cidade, nunca fez nenhum serviço
social ou ambiental aqui”, comentou o parlamentar.
De acordo com a Cesan, em
Iúna, 13.737 moradores dos
bairros Vila Nova, Vale Verde,
Niterói, Ferreira Vale, Nossa Senhora da Penha, Pito, Quilombo,
Centro e Guanabara serão beneficiado com esgoto tratado.

Atualmente, o índice de
coleta e tratamento de
esgoto na Região do Caparaó é próximo a zero e
a expectativa é chegar a
100% de atendimento.
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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

4

Rogério Cézar

SDD - rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

4 Solicita a instalação de
dois quebra-molas na
Rua Walber Cecílio Pinheiro, a pedido dos moradores, haja vista que é
grande o movimento de
criança e, também, o fluxo de veículos no local e
também a instalação de
dois quebra-molas e lixeiras na Rua Walter Pereira
Sales, Distrito de Nossa
Senhora das Graças.

çamento, não foi feito rede
de contenção de água da
chuva.
4 Instalação de lixeiras (foto)
nas ruas do Bairro Quilombo, a pedido dos moradores.

4 Serviço de desvio de
água pluvial na Rua
Quintino Bocaiuva, uma
vez que com o novo cal-

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

Weverton da Silva Feitosa

PDT- zizinho@camaraiuna.es.gov.br

4 Solicita serviço de recuperação do muro
que fica na Rua Joni
de Oliveira e do muro
do Cemitério (foto),
ambas localidade do
Distrito de Pequiá, que
desabaram devido as
fortes chuvas que caíram na região.
4 Requer do Executivo
serviço de poda das
árvores que ficam no
entroncamento das

Ruas Eliza Barros da Fonseca e Quintino Bocaiuva,
em frente a mercearia do
senhor Gilmar Mendes.
4 Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da
senhora Maria Vasconcelos da Silva, ocorrido
nesta cidade no dia 15 do
mês de fevereiro do ano
de 2016. A falecida era
moradora antiga da Rua
Hermam Antônio da Silveira, Bairro Quilombo.

Paulo Henrique Leocádio da Silva

PMDB - paulinho@camaraiuna.es.gov.br

4 Solicita serviço de aterro para levantar trecho
da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Totonho do Chico,
passando pela propriedade do senhor Barbeirinho, indo até a propriedade do senhor Dalton
Faria, visando atender
pedidos dos produtores
da região e preparando
a mesma para o escoamento da safra de café
se aproxima.

4 Solicita a conclusão das
obras de instalação do
equipamento e do galpão
do sistema de secador de
café da comunidade de
Bonsucesso, visando a entrega do mesmo para beneficiar a safra de café do
ano corrente.

4 Reparos no calçamento
da Avenida Amphilóphio
de Oliveira (foto), bairro
Quilombo, nas proximidades do antigo almoxarifado
da Prefeitura, em atenção
a pedido dos moradores,
haja vista que o mesmo
se encontra em precárias
condições, prejudicando o
trânsito de veículos.

José Saloto Sobrinho

DEM- saloto@camaraiuna.es.gov.br

4 Solicita que seja oficiado ao
Prefeito Municipal para que
encaminhe à Ouvidoria da
Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo solicitação para que interceda junto à Operadora Vivo
para viabilizar a instalação
de repetidoras de sinais de
celular nas localidades de
Rio Claro, Nossa Senhora das
Graças e Laranja da Terra,
como forma de solucionar
definitivamente a necessidade da população dessas
localidades.

Plenário em ação

março de 2016

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:
José Marcos de Moraes

PRB - marquinho@raiuna.es.gov.br

4 Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do
Senhor Nilson José Vial,
ocorrido no município de
Iúna, no dia 07 do mês de
março do ano de 2016. O

Jonathan Bonfante

PTB- jonathan@ camaraiuna.es.gov.br

falecido era membro de
família tradicional da localidade de Terra Corrida,
proprietário rural conceituado que deixa saudades
entre parentes e amigos.

Córrego Bonsucesso, passando pelo bairro Vila Nova,
em atenção a pedidos dos
proprietários rurais da região.
4 Moção de Aplausos com o
senhor Clodoaldo Henriques Martins, empresário e
produtor rural, proprietário
da Loja Agroin, e fábrica de
ração animal instalada no
Parque Industrial “Ronaldo
Rodrigues Ambrósio”, pelo
seu trabalho no município,
gerando emprego e renda.

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

o ensaibramento da estrada principal que liga Iúna
à localidade de Terra Corrida, que apresenta muitos
buracos.

4 Solicita serviço de poda
de árvore na Rua Tabelião
Manoel Moraes (foto), em
frente à residência do senhor Nadir do José Alfredo,
pois os galhos estão causando transtornos aos moradores próximos.
4 Solicita o patrolamento e

4 Serviço de melhoramento
do trecho da estrada que
liga Iúna à Terra Corrida,
na altura das propriedades
dos senhores João Fonseca
e Cláudio (fisioterapeuta),
necessitando de aterro e ensaibramento.
4 Moção de Aplausos à iunense Thais Amorim Martins pela colação de grau no
curso de Direito, ocorrido no
dia 17 de março do ano em
curso. Tais é filha de Rosana
Aparecida Amorim Martins
e Joceni Rocha Martins.

Jonildo Muzi

PR - jonildo@ camaraiuna.es.gov.br

4 Requer a realização de Audiência Pública, promovida pelo Poder Legislativo,
para tratar do projeto de
Lei 07/2016, que Institui o
Plano de Saneamento Bá-

sico e Serviços de Abastecimento de Água, bem como,
a concessão dos serviços
do referido projeto a Companhia Espíritossantense
de Saneamento (CESAN).

4 Solicita serviço para sanar o acúmulo de água
nos canos de ferro que
sustentam as placas denominativas das vias públicas de Iúna (foto), pois
a água acumulada nos canos pode contribuir para
a proliferação do mosquito da dengue.
4 Troca das lâmpadas queimadas do Sistema de Iluminação Pública da localidade de Santa Clara da Boa
Sorte, neste Município.
4 Recuperação do portão
de entrada do Campo de
Futebol da localidade de
Santa Clara da Boa Sorte,
em atenção a pedidos da
comunidade.
4 Solicita patrolamento e
ensaibramento da estrada vicinal que liga ao

4 Moção de Aplausos com o
produtor rural, residente
na divisa com o município
de Ibitirama, localidade de
Pedra Roxa, senhor Bernardo Brandão, por ser um
defensor das nascentes, que
cuida da proteção das mesmas e desenvolve um trabalho de reflorestamento de
suas propriedades rurais.
4 Moção de Aplausos com o
empresário José Tancredo
Dalrio e com o responsável
pelo Sistema de Abastecimento de Água do Distrito

de Santíssima Trindade,
senhor Josias Rodrigues,
pelos bons serviços prestados a comunidade.
4 Voto de Profundo Pesar
pelo falecimento do senhor Joaquim Lopes do
Carmo, ocorrido no dia
22 de março do ano corrente, nesta cidade. O
falecido era proprietário
rural e, por muito tempo,
manteve uma barbearia.
Pai de cinco filhos, entre
eles o saudoso Prefeito
Welington Firmino do
Carmo, mais conhecido
como “Elinho”. Jaquim
Lopes do Carmo deixa
saudades entre familiares
e amigos, sendo merecedor desta homenagem
póstuma, pela sua importância na luta pelo crescimento do município.
4 Sugere que a equipe da
secretaria de Obras entregue as Casas Populares,
assim que as mesmas estiverem concluídas, visando
evitar que aconteça depredação do patrimônio.

5

Câmara Cidadã

6

Fique por Dentro

Reparos em
estradas rurais e
consertos de ruas
são requerimentos
constantes

Demandas atuais são mais urgentes
em Terra Corrida, Bonsucesso, Córrego
Santo Antônio e bairro Pito

A preocupação dos parlamentares com a conservação e
reparos das estradas da área
rural e urbana foram intensificadas no início deste ano,
devido às chuvas constantes
na região.

Para os parlamentares, alguns
serviços realizados pela administração municipal não foram
concluídos e ocasionaram desmoronamentos e danos nas
vias públicas. “Eu já fiz o requerimento por três vezes e agora
está difícil até para os moradores de Terra Corrida andarem a
pé. As estradas que ligam Iúna

à comunidade precisam de patrolamento e ensaibramento.
Tem muitos buracos”, disse o
vereador Cabo Joceni.

Outra solicitação do vereador
Jonathan Bonfante se refere à
estrada vicinal que liga Iúna ao
Córrego Bonsucesso, passando
pelo bairro Vila Nova, em atenção aos pedidos dos proprietários rurais da região.
O vereador Paulinho da Tôca
também reiterou pedido de patrolamento da estrada do Córrego Santo Antônio, próximo a
Água Santa.

Muitas ruas da sede de Iúna
também foram danificadas com
as chuvas e os moradores aguardam reparos desde o início do
ano. “Solicitei o serviço de desvio de água pluvial na Rua Quintino Bocaiuva, uma vez que com
o novo calçamento, não foi feito
rede de contenção de água da
chuva”, comentou o vereador
Rogério Cézar.
Já em Pequiá, o vereador Zizinho
Feitosa assinou requerimento, solicitando serviço de recuperação
do muro da Rua Joni de Oliveira e
do muro do Cemitério, que desabaram também devido às chuvas.
Bonsucesso

Terra Corrida, 2014
Córrego Santo Antôno

R. Quintino Bocaiuva

Você sabe o que é
impeachment?
Nos últimos meses, o noticiário nacional vem divulgando diversas matérias sobre
a Crise política brasileira. O
principal tema é o processo
de impeachment que está
em andamento na Câmara
dos Deputados. O caso divide os brasileiros em geral.
Mas você sabe o que é e
como funciona o processo
de impeachment?
O processo de impeachment
nunca foi plenamente aplicado no Brasil. Mesmo no
caso de Fernando Collor, o
que houve foi uma renúncia

ainda em meio ao processo, em
1992. Por isso, o procedimento legal é pouco conhecido do
eleitorado.
Se a atual presidente fosse cassada, o vice-presidente herdaria o cargo. Se ele também perdesse o mandato, o presidente
da Câmara assumiria o posto de
forma interina até que o novo
presidente fosse eleito - em
90 dias, nas urnas, se o impeachment acontecer até 31 de
dezembro de 2016; em 30 dias,
por eleição indireta do Congresso, caso a cassação ocorra na
segunda metade do mandato.

Veja abaixo os passos do processo de impeachment
1. A caracterização do crime: São
crime de responsabilidade os atos
do presidente da República que
atentem contra a Constituição que lista especificamente oito
itens, entre eles o de probidade na
administração e do respeito à lei.
O pedido de impeachment pode
ser apresentado ao Congresso por
qualquer cidadão brasileiro.
2. A admissão do pedido: Se cumprir
os requisitos mínimos (como a apresentação de provas e a listagem
de testemunhas), o requerimento
é analisado por uma composição
composta por integrantes de todas
as bancadas da Câmara. Em até dez
dias, a comissão precisa emitir um
parecer. Abre-se prazo de 20 dias
para o presidente se defender.
Para prosseguir, o pedido precisa ser colocado em votação pelo
presidente da Câmara e aceito por
dois terços ou mais dos deputados. Caso o presidente da República seja acusado de um crime comum, o Supremo Tribunal Federal
se encarregará de julgá-lo. Se a
acusação for de crime de responsabilidade, o julgamento será feito
pelo Senado. O presidente fica automaticamente afastado do cargo
quando o processo for iniciado em
uma dessas duas esferas.
3. A hora decisiva: No caso de cri-

me de responsabilidade, o presidente
é julgado no plenário do Senado. É
preciso que dois terços dos senadores votem pelo impeachment para que
o mandato do presidente seja cassado. Também depende deles o tempo
de inelegibilidade que será aplicado
como punição (até cinco anos).
4. Cumpra-se: Se absolvido, o presidente reassume automaticamente o
cargo. Se condenado, ele será imediatamente destituído.
5. Novo presidente: Em caso de impeachment, o vice-presidente é empossado. Se ele também tiver sido cassado, o presidente da Câmara assume o
cargo interinamente. Caso a vacância
ocorra nos dois primeiros anos do
mandato, o Congresso convocará uma
nova eleição direta em noventa dias.
Se o impeachment do presidente e do
vice acontecer na segunda metade do
mandato, o Congresso elegerá o novo
presidente em um prazo de trinta dias.
6. A opção extra: Há ainda outra possibilidade legal além do impeachment, essa restrita à Justiça Eleitoral:
se o TSE comprovar, por exemplo, que
o presidente praticou abuso do poder
econômico ou empregou a máquina
pública para se eleger, o presidente
e o vice perderiam o cargo e - apenas
nesse caso o candidato que ficou em
segundo lugar no pleito do ano passado, seria empossado presidente.

