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Parlamentares promovem sessão 
em homenagem a
Como forma de homenagear 
o vereador João Batista Ri-
beiro, que faleceu no dia 1º 
de abril, os parlamentares de 
Iúna promoveram na sessão 
ordinária do dia 08 um mo-
mento especial para relem-
brar a atuação do iunense na 
política local.

“Foi com muita tristeza que 
a gente iniciou a primeira 
sessão sem o João Ribeiro. 
Além de sermos colegas, te-
mos um grau de parentesco. É 
uma perda muito grande para 
Iúna. Que Deus dê conforto à 
família. Teremos muitas lem-
branças boas dele”, comentou 
o Presidente da Câmara José 
Marcos de Moraes (Marqui-
nho da Saúde).

Emocionado, o vereador Rogé-
rio Cézar representou seu gru-
po político na Câmara e lem-
brou que a bandeira de João 
Ribeiro sempre foi em prol do 
desenvolvimento socioeconô-
mico de Iúna, em especial pelo 
crescimento do setor agrícola. 

“Um sonhador foi embora, 
deixando sonhos para outras 
pessoas realizarem. Tenho 
certeza que todos nós conti-
nuaremos lutando para que 
esses sonhos se tornem rea-
lidade. Aprendi muito com o 
João Ribeiro. Ele fez uma car-
reira política que temos que 
reconhecer e cumpriu com 
seu mandato e com as suas 
obrigações”, disse o vereador 
Rogério Cézar.

O vereador Jonathan Bonfante 
também representou seu gru-
po durante a homenagem ao 
ex-vereador. “Eu tive o privi-
légio de me despedir do João, 
conversamos muito. Ele era 
um homem sonhador, humilde 
e apaixonado pelo que fazia e 
tinha o sonho de melhorar a 
vida do próximo. Ele fez muito 
na vida política, era um articu-
lador nato. Meus sentimentos 
a toda a família Ribeiro”.  

O vereador Joceni Rocha Mar-
tins (Cabo Joceni) requereu 
voto de profundo pesar pelo 

Vereadores lembraram a atuação do ex-vereador iunense, que faleceu no último dia 1º de abril

falecimento do João Ribeiro. 
“O João era um grande amigo 
de infância. Ele teve uma pas-
sagem destacada neste Poder 
Legislativo de Iúna, abordan-
do temas ligados à agricultura 
e ao meio ambiente, sendo 
um defensor acirrado de pro-
teção dos recursos hídricos, 
proprietário rural dedicado 
ao ramo da cafeicultura, área 
que sempre lutou por me-
lhoria na qualidade do café”, 
lembrou o vereador Joceni.

Nasceu em 10 de outu-
bro de 1970. Foi eleito 
vereador do município 
de Iúna nas eleições de 
2012 pelo PDT, obten-
do 376 votos. Ele estava 
exercendo seu primeiro 
mandato como vereador. 
João Ribeiro era compa-
nheiro de Lucimar Dias 
de Moura, e pai da jovem 
Natália Moura Ribeiro.

João Ribeiro

João Batista Ribeiro
ê 10.10.1970  � 1.4.2016
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Durante uso da Tribuna Livre, representante da Associação águas Limpas de Iúna 
reivindicou servidor público para trabalhar em estação de tratamento

O distrito santíssima trindade, 
interior de Iúna, comemorou as 
obras de ampliação do reser-
vatório de água na comunida-
de, realizada no final de 2015, 
mas, segundo a representante 
da Associação águas Limpas 
de Iúna, Leidir Aguiar, ainda é 
preciso que a gestão municipal 
disponibilize um funcionário 
para trabalhar na estação de 
tratamento.

“Peço que as autoridades nos 
ajudem a intervir, junto à Pre-
feitura, para que disponibilize 
um funcionário, pois a associa-

ção só consegue manter o pa-
gamento de um, sendo neces-
sários dois empregados. Além 
disso, também tem despesa 
com produtos para o tratamen-
to da água”, disse Leidir duran-
te sua participação da tribuna 
Popular da Câmara, em sessão 
ordinária realizada em março. 

Segundo a moradora, a par-
ceria com a gestão municipal 
funcionava há anos, porém o 
servidor pediu exoneração e, 
desde então, os serviços so-
brecarregaram voluntários da 
associação.

“O tratamento de água na co-
munidade é o mesmo sistema 
rural usado em outros distritos, 
ou seja, a água entregue à popu-
lação é de boa qualidade. E para 
manter esse serviço a Associação 
cobra uma taxa de r$ 15 às fa-
mílias para o pagamento de um 
funcionário mais os produtos, 
porém muitas pessoas não con-
tribuem com essa taxa. Por isso, 
peço que os moradores paguem 
a taxa e economizem água”, ex-
plicou Leidir Aguiar. 

“A Associação desempenhou 
um trabalho muito bom. E não 
deve se preocupar com críticas. 
Vamos ajudar a fazer o que for 
preciso para que a comunidade 
continue recebendo água de 
boa qualidade”, disse o verea-
dor Adriano Ornelas.

“O grupo de Trindade está de pa-
rabéns pela conquista da amplia-
ção do reservatório e pelo im-
portante trabalho voluntário da 

Água tratada em Trindade: 
Associação pede ajuda

Associação”, 
comentou o 
vereador Jona-
than Bonfante.

“Vamos ajudar para que a 
comunidade receba água 

de boa qualidade”.
adriano orneas (PMDB)

Leidir Aguiar, representante da Associação águas Limpas de Iúna
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João Elias Horsth e Júlio Maria Oliveira assumem vagas
No início de abril, João Elias 
Colombo Horsth retomou 
seu cargo de vereador do Le-
gislativo de Iúna, após pedir 
exoneração do cargo de se-
cretário Municipal de agri-
cultura e agronegócio. Com 
sua volta, deixou de ocupar a 
vaga o ex-vereador José salo-
to sobrinho.

Já na sessão de 18 de abril to-
mou posse o vereador Júlio Ma-
ria oliveira, que ocupou a vaga 
do vereador João Batista Ribei-
ro, falecido no dia 01 de abril. 

De acordo com o Regimento In-
terno da Câmara, Júlio Oliveira 
assume a vaga como o primeiro 
suplente da coligação PDT, PTB 

e PsDB, após resultados das 
eleições de 2012.

Em 2015, Júlio oliveira havia 
ocupado, por alguns meses, a 
vaga do vereador Weverton da 
silva Feitosa (Zizinho), que havia 
se ausentado para assumir a se-
cretaria Municipal de assistên-
cia e Desenvolvimento social.Vereador João Elias Colombo Horth Vereador Júlio Maria oliveira

“A revisão salarial é um di-
reito do servidor. Assim, não 
adianta o prefeito dizer que 
não pode dar revisão por-
que vai exonerar os cofres 
da Prefeitura. O que ele de-
veria fazer, ele não 
faz, que é cortar 
cargos comissiona-
dos. E ele não pode 
criar mais cargo, 
é Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, 
mas dar revisão ele 

Projeto de revisão salarial 
dos servidores não é enviado 
para Câmara

pode, e deve”, anali-
sou o vereador Rogé-
rio Cézar. 

O vereador Expedito 
Vieira de Andrade Fi-

lho explicou 
que o índice da folha 
de pessoal há meses 
está acima do aconse-
lhado pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

“Eu duvido muito que 

Revisão é direito do servidor

Desde o início de abril, os par-
lamentares e os servidores 
públicos de Iúna aguardam o 
encaminhamento, avaliação e 
a votação do projeto de Lei de 
Revisão Geral Anual dos venci-
mentos. Mas até a sessão do 
dia 18 de abril, o Poder Execu-
tivo não havia encaminhado o 
projeto para apreciação da Câ-
mara Municipal.

Os servidores reivindicam um re-
ajuste salarial de 10,54%, índice 

o Prefeito dará essa 
revisão. O município 
recebeu uma nova no-
tificação do Tribunal 
de Contas, informan-
do que o índice da 
folha de pa-

gamentos com pessoal 
está acima do limite. 
Em dezembro fechou 
em 53,6% e o limite é 
de 51,3%. E o gestor 
não toma providência, 
pelo contrário, só vem 

Servidores municipais aguardam revisão geral anual: 
data-base é no mês de janeiro e até meados 
de abril projeto não foi colocado em pauta

medido pelo IGPM (Índice Geral 
de Preços do Mercado) no mês 
de janeiro – data-base da revisão. 

De acordo com os vereadores, 
a Prefeitura alega que precisa 
avaliar o índice de revisão para 
não extrapolar o índice da folha 
de pessoal.

“O mais importante nesse mo-
mento é a revisão salarial. O 
projeto tem que vir para a Câ-
mara. É para beneficiar a todos 

os funcionários da Prefeitura. O 
Executivo deve tomar providên-
cias imediatas para resolver a 
situação”, disse o Presidente da 
Câmara, Marquinho da Saúde. 

Representantes do Sindicato 
dos Servidores públicos de Iúna 
e Irupi (Sindspii) vêm se reunin-
do com os gestores municipais 
desde o dia 06 de abril, mas 
não obtiveram resultados, e já 
realizaram manifestações pelas 
ruas da cidade.

enchendo a folha de cargo 
comissionado”, comentou o 
vereador Expedito.

Já o vereador Jonathan Bon-
fante explicou que o projeto 

deve ser encami-
nhado à Câmara 
em breve. “E os 
servidores podem 
ter certeza que o 
valor da revisão 
salarial vai vir re-
troativo”.

o Presidente do sindica-
to, Júlio Cesar de Melo 
compareceu à sessão da 
Câmara no dia 18 de abril, 
na qual também estive-
ram presentes dezenas de 
servidores, mas o projeto 
não foi encaminhado para 
apreciação. Funcionários 
da Prefeitura deverão ini-
ciar uma “operação Tar-
taruga” a partir do 
dia 20 de abril.

“OPERAçãO
TARTARugA”
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4	solicita calçamento do 

Morro do Cruzeiro, que 
dá acesso a Igreja São 
Cristóvão, estrada antiga 
para Irupi. 

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

4	solicita reparo de uma 
tampa de bueiro da Rua 
Luiz Bertolini Quarto, 
bairro Quilombo, que 
foi danificada por cami-
nhão, há mais de ano. 
Solicita, também, que 
seja retirado o entulho 
depositado na mesma 
rua, em frente ao se-
nhor Delcio Torneiro. 

4ao responsável pela ma-
nutenção do serviço de 
retransmissão de sinal 
de TV do Município, so-
licita reparar, com urgên-
cia, os retransmissores da 

4 solicita serviço de ins-
talação da cobertura 
do ponto de táxi da 
rodoviária da cidade, 
pois a obra já foi licita-
da e está aguardando 
a ordem de serviço. 

4 solicita a instalação 
de um quebra-molas 
na avenida Presidente 
Tancredo Neves, em 
frente à loja de peças 
automotivas, visando 
segurança das pessoas 
que circulam no local.  

4 Que seja solicitada 

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

4 solicita do poder público 
reparos no corrimão e no 
piso de passeio de pedes-
tres da ponte localizada no 
centro do Distrito de Nossa 
senhora das Graças, visan-
do evitar acidente, já que os 
pontos estão em precárias 
condições. 

4 Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do se-
nhor João augusto Lacer-
da, ocorrido no dia 26 de 
março, no distrito de San-
tíssima Trindade. 

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

localidade de Laranja da 
Terra, Distrito de Pequiá, 
já que os mesmos não es-
tão funcionando. 

4	Patrolamento das estra-
das que dão acesso às 
torres repetidoras de si-
nal de TV do município, 
haja vista que as mesmas 
estão em péssimas condi-
ções de uso.

4	solicita colocação de 
uma tampa de bueiro na 
Rua Quintino Bocaiuva, 
no calçamento recém-
-construído. 

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

João Elias Colombo Horsth 
DEM - joao.elias@camaraiuna.es.gov.br

a Procuradoria Geral 
do Município de Iúna a 
desenvolver estudo, vi-
sando a possibilidade de 
inclusão na Lei Municipal 
do Estatuto dos Servido-
res Públicos, a ampliação 
em 15 (quinze) dias, da li-
cença paternidade, base-
ado na lei 13.257/2016.

4	solicita que o Poder Exe-
cutivo realize o pagamen-
to das contas atrasadas 
do prédio do DPM do Dis-
trito de Pequiá, e requer 
a religação da energia elé-
trica que foi cortada, fato 
que leva os PMs a atende-
rem precariamente a po-
pulação da Comunidade. 

4	solicita extensão de uma 
rede de esgoto, que está 
parada nos fundos da Igre-

Júlio Maria de Oliveira
PDT - juliomaria@camaraiuna.es.gov.br

ja assembleia de Deus do Dis-
trito de Pequiá. A extensão de 
rede em questão exige o em-
prego de oito manilhas de diâ-
metro 0,80 (zero oitenta) para 
que o problema seja sanado.
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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 a substituição dos 
pranchões de uma ponte 
que fica localizada na estra-
da que passa pela proprie-
dade do senhor Jonny, tendo 
como ponto de referência a 
propriedade do senhor Oro-
cedi, na localidade de Santa 
Clara. Os pranchões estão 
ruins e os motoristas estão 
usando a mesma com caute-
la, para evitar acidente.

4	solicita ensaibramento e lim-
peza dos bueiros da serra do 
Fama até a propriedade do 
senhor Walace Heringer, que 
dá acesso à localidade de La-
ranja da Terra, visando a ma-
nutenção da referida estrada 
para o escoamento da safra 
de café que se aproxima.

4	Ensaibramento da estrada 
que liga a localidade de Cór-
rego do sossego e instalação 
de uma lixeira próxima a pro-
priedade de herdeiros do se-
nhor Abner Pimentel. 

4	Moção de aplausos com o se-
nhor José orides, colono em 

propriedade rural, onde mo-
rou por vários anos. Hoje está 
residindo no bairro Quilombo, 
à Avenida São Vicente de Pau-
la, n° 146. O homenageado 
tem 100 anos de idade, lúcido 
e ainda disposto a trabalhar. 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do senhor 
Joaquim Lopes do Carmo, 
ocorrido no dia 22 de março. 
O falecido era proprietário 
rural, pai de quatro filhos, 
entre eles o saudoso Prefeito 
Welington Firmino do Car-
mo, mais conhecido como 
“Elinho”. Joaquim Lopes do 
Carmo é merecedor desta 
homenagem póstuma, pela 
sua importância na luta pelo 
crescimento do município.

4	Instalação de rede de escoa-
mento de água pluvial e cal-
çamento do morro da antiga 
estrada para Irupi e da che-
gada da Igreja são Cristóvão, 
para evitar que nos dias de 
chuva escorra lama para o as-
falto, no trevo da ponte cen-
tral da cidade.

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

4	solicita patrolamento e 
o ensaibramento da es-
trada principal que liga 
a Es-185 (depois de ube-
raba) às propriedades ru-
rais dos senhores Alcino 
Silvério, senhor Siqueira e 
Pastor Margarino, visan-
do a safra de café que se 
aproxima.

4	Moção de aplausos ao 
empresário do ramo 
farmacêutico senhor 
Nilo Alves Martins. O 
homenageado é proprie-
tário da Farmácia São Ju-
das Tadeu e juntamente 
com sua esposa admi-
nistram um hotel e uma 
loja comercial. nas áreas 
que atua tem dado sua 
parcela de contribuição 
para o crescimento da ci-
dade de Iúna, razões que 
o faz merecedor desta 
homenagem. 

4	Moção de aplausos ao se-
nhor José Geraldo de Cas-
tro Gonçalves, conhecido 
como Zé Carteira, pelos 
bons serviços prestados ao 
povo iunense na empresa 
Caparaó Veículos. O home-
nageado e filho do saudoso 
senhor namir Ângelo Gon-
çalves, que contribuiu para 
o crescimento do município. 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do se-
nhor Eberth alves Macha-
do (Betinho), ocorrido no 
dia 28 de março de 2016. 
O falecido era comerciante 
do ramo de café, um dos 
fundadores da Santa Casa 
de Iúna, da qual foi prove-
dor por vários anos. Foi um 
dos criadores do Lions Clu-
be, tendo participado ativa-
mente das ações da institui-
ção para erguer o Hospital 
de Iúna.

4	Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento do 
senhor Manoel Lino de 
Paula sobrinho, ocorri-
do no dia 24 de março de 
2016. O falecido era de 
família tradicional do mu-
nicípio, pai de família que 
sempre esteve ao lado 
dos filhos. 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do se-
nhor Sebastião de Car-
valho. O falecido era de 
família tradicional do mu-
nicípio, proprietário rural 
na localidade de Rio Par-
dinho. Pai de família, cul-
tivou grandes amizades na 
comunidade. Pai do ex-ve-
reador desta Casa, senhor 
Célio Batista de Carvalho. 
na área de atuação sua 
colaboração foi importan-
te para o crescimento do 
município de Iúna.



Mais de 100 pessoas, entre agri-
cultores familiares, produtores 
rurais, lideranças, autoridades 
locais, membros de associa-
ções, cooperativas e do sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais 
do município de iúna, estiveram 
presentes no dia 31 de março 
na Câmara Municipal para apre-
sentação das conquistas do In-
caper no último ano. 

Os resultados foram apresen-
tados pelo chefe do escritório 
local de Iúna, Matheus Fonse-
ca de Souza, e pelos extensio-
nistas Gabriel Graciliano Guzzo 
Rosa e João Felipe de Brites 
de Senra, e pela assistente ad-
ministrativa, Cirlene Vimercati 
Fernades. 

Matheus Fonseca contou sobre 
o trabalho com cafés de quali-
dade. segundo ele, a partir das 
experiências acompanhadas no 
município, surgiu a ideia de reali-
zar o “1º Concurso de Qualidade 
e Turismo”, que teve forte mobi-
lização. “Ressaltamos também 
os nossos principais desafios, 

como me-
lhorar cada 
vez mais a comunicação com o 
público do meio rural”, contou. 

na ocasião, Gabriel Guzzo con-
tou sobre as ações realizadas 
pelo escritório local, como o tra-
balho de tecnologia social e tec-
nologia ambiental com as esco-
las do distrito de Santa Clara e da 
Escola de São João do Príncipe, 
respectivamente. Os estudantes 
aprendem práticas de conserva-
ção de solo e recursos hídricos, 
além da coleta e identificação 
de sementes em parceria com a 
OnG Henrique Real. 
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Tradicional na cidade, a Fes-
ta das Mulheres Sertanejas 
chega à 4ª edição em 2016. 
O evento promete reunir no 
Parque de Exposição Cassia-
no Osório Júnior, entre os 
dias 13 e 15 de maio, cen-
tenas de amantes dos pas-
seios a cavalo, dos desfiles 

Fique por Dentro

4ª Festa das Mulheres 
Sertanejas em Iúna

Incaper comemora 
60 anos de atuação
técnicos, agricultores e autoridades estiveram reunidos na Câmara 
para apresentação dos trabalhos realizados pelo instituto no município

Gabriel Graciliano, Cirlene Vimercati, João Felipe e 
Matheus Guzzao, representantes do Incaper em Iúna, 

apresentaram os resultados  do trabalho ao púplico

Ainda durante a apresentação, o 
técnico João Felipe explicou sobre 
o Programa de Gestão Agrícola 
com sementes de feijão DRS-es-
plendor em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Agricultura. 
“Já entregamos cerca de 1.500 
Kg de sementes aos agricultores 
familiares, em apenas um ano e 
meio”. João relembrou sobre os 
24 projetos em que o escritório 
local de Iúna está engajado e fo-
ram aprovados, além da mobili-
zação dos técnicos do Incaper no 
Programa de Programa nacional 
de Alimentação Escolar (PnAE). 

MOçãO DE APlAuSOS
o vereador Weverton da 
silva Feitosa (Zizinho) reque-
reu Moção de aplausos aos 
técnicos do Incaper de Iúna 
pelos bons serviços de as-
sistência técnica prestados 
aos produtores rurais, seja 
na melhoria da produção e 
qualidade do café, seja na 
diversificação de produtos 

como tomate, morango e 
outros, produzidos por nos-
sos agricultores. “o trabalho 
dos técnicos tem se esten-
dido em reuniões com as 
associações de produtores, 
buscando o desenvolvimen-
to de projetos que moderni-
zam e facilitam o dia a dia do 
trabalhador rural”, justificou 
Zizinho. 

de moda country, concurso de 
marchas e dos shows sertane-
jos. A entrada é franca em to-
dos os dias.

A festa é uma realização do 
Clube do Cavalo de Iúna e tem 
o apoio do Poder Público e de 
comerciantes locais.

4ª FESTA DAS MulHERES SERTAnEJAS
Dias 13, 14 e 15 de maio (sexta, sábado e domingo)

Parque de Exposição Cassiano osório Júnior

Realização: Clube do Cavalo de Iúna

Confira a programação
Dia 13/05 – sexta-feira

20h30: Abertura do evento e Desfile Country

22h: Israel Araújo e Banda

24h: Michele Freire

14/05 - sábado

14h: Cavalgada pelas ruas da cidade (concentração em frente 
ao Parque de Exposições)

21h: Desfile Country

22h: Higino & Gabriel

24h: Garotos Tradição

15/05 - Domingo

12h: Super Domingueira (com cantores da região até as 19h)

13h: Prova dos Três Tambores

14h: Concurso de Marchas

20h: Cici e Banda

22h: Bruno Morais & Vinicius

EnTRADAFRAnCA


