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Saúde volta a ser tema de 
debates na Câmara de Iúna
As falhas no atendimento 
médico no pronto-socorro da 
Santa Casa de Iúna foram mais 
uma vez discutidas pelos vere-
adores da Câmara Municipal, 
que questionam se os recursos 
da administração municipal 
estão sendo repassados à ins-
tituição e como estão sendo 
aplicadas.

“Recebi várias reclamações de 
pessoas que chegam ao pron-

to-socorro do Hospital Santa 
Casa e não recebem atendi-
mento por falta de médicos. 
Precisamos saber o que está 
acontecendo, se o município 
está repassando a verba e se 
a Santa Casa está usando o 
recurso como se deve. O hos-
pital tem que prestar atendi-
mento à população”, avaliou o 
vereador Rogério César.

Além disso, os vereadores so-

Vereadores aguardam prestação de contas da secretaria municipal de Saúde e questionam falta de médicos no pronto-socorro

licitam a prestação de contas 
quadrimestral da Secretaria 
Municipal de Saúde, que não 
chegou à Câmara para con-
ferência dos parlamentares 
nos últimos anos. “Eu ainda 
não tive acesso a nenhuma 
prestação de contas do qua-
drimestre da secretaria de 
saúde do município até o mo-
mento. A prestação deve ser 
feita, conforme a legislação 
orienta”, comentou o Presi-

dente da Câmara, Marquinho 
da Saúde.

O presidente sugeriu que a 
Comissão da Saúde da Câma-
ra procure mais informações 
sobre esses assuntos junto à 
secretaria de Saúde e ao hos-
pital. A Comissão é formada 
pelos vereadores Expedito 
Vieira de Andrade Filho, Rogé-
rio Cézar e Weverton da Silva 
Feitosa (Zizinho).

TranSPorTe
Há alguns meses, os vereado-
res também alertaram e soli-
citaram ao poder público mu-
nicipal melhor gestão na área 
do transporte da saúde, uma 
vez que centenas de pacien-
tes estavam perdendo con-
sultas e cirurgias agendadas. 
Desde o final de 2015, mo-
radores enviam reclamações 
à Câmara, se queixando que 
vans e carros da Secretaria de 
Saúde não estão disponíveis 
para agendamento.

“nós, da Comissão 
da Saúde, temos que 
ver essa situação da 
Santa Casa de perto, 
saber se a Prefeitura 
está pagando a 
sua contrapartida 
e ver como está o 
atendimento”.
Vereador Expedito Vieira Filho (SD)
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População de Vila Nova 
homenageia o antigo morador 
em nova praça do bairro

Os moradores de Vila Nova 
escolheram o nome de Brau-
lino Mariano para denominar 
a nova praça do bairro. O ple-
biscito, realizado no dia 05 de 
junho, foi organizado e acom-

panhado pela Associação de 
Moradores e pela Câmara 
Municipal de Iúna, por meio 
dos vereadores Weverton da 
Silva Feitosa, Expedito Vieira 
de Andrade Filho e Rogério 
Cézar, além do Procurador da 

População vota 
e escolhe nome 
para nova Praça

Casa, Marco Antônio Sonsim 
de Oliveira.

A escolha dos nomes para a 
praça foi resultado de um pro-
cesso iniciado em maio, quan-
do a população pôde sugerir 

nomes de personalidades de 
ex-moradores que prestaram 
relevantes serviços para o bair-
ro. Entre os nomes inscritos 
estavam os de Antônio Gomes 
de Lemos (“Seu” Dudu), Brauli-
no Mariano e José Dionísio da 
Silveira (Zé Bidu).

Somente tiveram direito a 
voto eleitores do município 
de Iúna que residam e/ou 
participam da Associação dos 
Moradores do Bairro. Os elei-
tores apresentaram o título 
de eleitor e comprovante de 
residência.



3Saneamento básico 
será debatido em audiência 
Pública na Câmara Municipal
A Câmara de Iúna recebe no 
dia 23 de junho, às 18h30, téc-
nicos da Secretaria de Estado 
de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano 
(SEDURB) e da Universidade 
Federal do Espírito Santo para 
a Audiência Pública sobre o 
levantamento da situação do 
saneamento básico no muni-
cípio. A iniciativa da adminis-
tração pública faz parte da ela-
boração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão 
Integrada de Resíduos sólidos 
do município de Iúna.

Os Planos Municipais de Sanea-
mento Básico e de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos são 
instrumentos exigidos pelas 

Reunião acontecerá a partir das 18h30, com técnicos e moradores

leis Federais nº 11.445/2007 
(regulamentada pelo Decre-
to Federal nº 7.217/2010) e 
nº 12.305/2010 (regulamen-
tada pelo Decreto Federal nº 
7.404/2010) que instituíram, 
respectivamente, as Políticas 
nacionais de Saneamento Bási-
co e de Resíduos Sólidos. 

DISCuSSão aMPla
Desde o final de 2015, os ve-
readores de Iúna analisam o 
projeto de lei sobre o Plano de 
Saneamento Básico do Municí-
pio e também o de concessão 
de serviços para captação, tra-
tamento de água e saneamen-
to 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 ini-
ciativas visando à preservação 
de nascentes e de refloresta-
mento.

A Audiência Pública é impor-
tante para que o 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. nesse 
contexto, temos que achar um 
meio termo para que possamos 
ter o esgoto tratado na cidade, 
mas de forma justa”, explicou 
o vereador jonildo Muzi, em 
meio às discussões em meados 
de abril.

junho de 2016

Os vereadores Rogério Cézar e 
Expedito Vieira Filho também 
concordaram que existem mui-
tas dúvidas a serem esclare-
cidas e que a população deve 
estar ciente.

“todos os vereadores querem 
aprovar o projeto. Mas há dú-
vidas nos documentos. Preci-
samos mesmo realizar uma au-
diência pública para que toda a 
população participe e acompa-

Os vereadores, por unanimi-
dade, rejeitaram a primeira 
proposta apresentada em 
reunião (fotos) e votada em 
dezembro do ano passado. 

nhe 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”, ava-
liou o vereador Rogério Cézar.

Durante a reunião, 
a população poderá 
dar a sua opinião e 
contribuir com a 
elaboração do Plano.

Proposta rejeitada
Uma segunda versão do pro-
jeto foi entregue para análise 
da Câmara em fevereiro deste 
ano, mas ainda não foi vota-
da devido às várias sugestões 

de alterações que os parla-
mentares propuseram ao 
Executivo, mas que ainda 
não foram incluídas no do-
cumento.

Vereadores chamaram a atenção para a necessidade de se esclarecerem as dúvidas do projeto também junto à população



A fiscalização do uso dos recur-
sos públicos para aquisição de 
materiais e equipamentos para 
realização de serviços à popula-
ção vem sendo intensificada pe-
los vereadores de Iúna. E para 
apurar o sucateamento dos ve-
ículos públicos, a Câmara apro-
vou a instalação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 

Os vereadores Expedito Vieira de Andrade Filho, 
Paulo Henrique leocádio da Silva e jonathan 
Bonfante compõem a CPI

Câmara Cidadã 4

na sessão do dia 08 de junho.

Os vereadores Expedito Vieira 
de Andrade Filho, Paulo Hen-
rique leocádio da Silva e jona-
than Bonfante compõem a CPI.

nos últimos meses, os verea-
dores vêm registrando carros 
e caminhões abandonados no 

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

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

CPI vai investigar 
sucateamento de 
veículos públicos 
de Iúna

4	Moção de Aplausos com a 
Instituição Financeira Caixa 
Econômica Federal de Iúna 
(foto), pelo seu aniversário de 
35 anos de atuação no muni-
cípio, prestando serviços rele-
vantes à sociedade iunense, 
comemorados no dia 17 de 
junho do ano corrente. 

4	Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da Senhora Ma-
ria Aparecida Leles, ocorrido 
no dia 02 de junho de 2016. A 
falecida era moradora antiga 
da Rua Claudionor Antônio da 
Silveira, Bairro nossa Senhora 
da Penha, nesta cidade.

4	Solicita disponibilizar 
um veículo para a Uni-
dade de Saúde do Bair-
ro Guanabara (foto), 
com motorista, para 
atender a vacinação de 
idosos acamados e crian-
ças, domiciliados na zona 
rural do município.

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

Rodoviária

(28) 3545-1500

 

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

Parque de Exposições e em 
outros pátios das secretarias 
municipais.

“São muitos caminhões e 
carros abandonados. tem 
um caminhão do ano de 
2011 já sem caixa de mar-
cha, sem motor e sem os 
quatro pneus. É brincadei-
ra com o dinheiro público, 
ninguém toma providência. 
São veículos novos, mas 
que já estão sucateados. 
Por que, então, a Prefeitura 
não faz um leilão, já que diz 
que não tem dinheiro para 
consertar? Deveríamos for-
mar uma Comissão Especial 
para investigar essa situa-
ção”, comentou o vereador 
Paulinho da tôca.Os vereadores Expedito, Paulinho da tôca e jonathan farão parte da Comissão



5junho 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:

4Solicita que seja enca-
minhado ao Chefe do 
Poder Executivo os do-
cumentos anexos que 
comprovam a compra e 
o pagamento do terre-
no medindo 520,00 M² 
(quinhentos e vinte me-

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

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

4	Solicita a construção de um 
piso de passeio para pedes-
tres, iniciando no posto de 
combustíveis BR, subindo 
o morro da estrada antiga 
para Irupi, indo até a chega-
da da Igreja São Cristóvão, 
visando facilitar o acesso à 
igreja.

4	Requer a construção de 
calçamento na subida que 
dá acesso aos secadores 
de café das localidades de 
Boa Sorte e Bonsucesso, vi-
sando facilitar a entrada da 
produção cafeeira para be-
neficiamento.  

4	Solicita serviços de repa-
ros, como troca de pran-
chões em uma ponte que 
fica próxima a propriedade 
rural do senhor Liu Bastião, 
na localidade de Santa Cla-
ra, próxima a Igreja “44”, e 
também da ponte que dá 
acesso à subida para a loca-
lidade de Pilões, próxima a 
propriedade do já falecido 
senhor Zenato. 

4	Moção de Aplausos com o 
Dr. José Olímpio de Almeida 
(foto) pelos relevantes servi-

ços prestados ao município, 
principalmente a frente da 
Santa Casa de Iúna. Recen-
temente o Dr. josé Olímpio 
concedeu a Prefeitura de 
Iúna permissão para passar 
pela sua propriedade a es-
trada que vai ligar o bairro do 
Pito ao Bairro Vila nova. 

4	Moção de Aplausos com 
o senhor Mateus Reis De 
Almeida, servidor munici-
pal lotado na Secretaria de 
Meio Ambiente, pelas reu-
niões feitas com dirigentes 
de Igrejas, conscientizando 
as pessoas sobre a neces-
sidade de preservar o meio 
ambiente, dando destina-
ção correta ao lixo e fazen-
do o reflorestamento das 
nascentes.

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

4	Requer que seja enca-
minhado ofício ao Presi-
dente do Conselho dos 
Royalties de Petróleo da 
Municipalidade para que 
fiscalize a obra do Siste-
ma de Abastecimento de 
Água da localidade de La-
ranja da Terra, distrito de 
Pequiá, a qual se encontra 
paralisada e o material ad-
quirido jogado em terreno 
particular, depreciando, e 
sujeito a ser desviado por 
não ter responsável pela 

guarda do mesmo.

4	Solicita que seja encaminha-
do ofício ao DNIT solicitan-
do providências para que 
seja efetuada a limpeza do 
trevo da BR-262 de acesso 
ao distrito de Pequiá (foto). 
Solicita, ainda, que seja pro-
cedida limpeza das canaletas 
de escoamento de água plu-
vial que estão obstruídas pela 
vegetação e desentupir os 
bueiros de capitação de água 
pluvial do trevo e da subida 

4	Moção de Aplausos ao Se-
nhor Fábio Ferreira de Pau-
la, conhecido como Fabinho 
(foto), pela iniciativa de idea-
lização do projeto amigos do 
verde, que arborizou as mar-
gens do Rio Pardo na área do 
Parque Industrial “Ronaldo 
Rodrigues Ambrósio” localiza-
do no bairro Guanabara. 

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

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do Se-
nhor Acrísio Pervidor de 
lemos, ocorrido na loca-
lidade de terra Corrida. O 
falecido era de boa índo-
le, possuidor de inúmeras 
amizades. Seu falecimento 
deixa saudades entre pa-
rentes e amigos.

da serra, haja vista que 
este fato fez com que as 
águas da forte chuva que 
caiu no distrito inundou 
as ruas principais e causou 
prejuízo a moradores.

tros quadrados), em frente 
ao Campo de Futebol do 
Distrito de Santíssima Trin-
dade, para que sejam toma-
das as devidas providências 
administrativas e legais para 
demarcação e cercamento 
do referido terreno, de tudo 

4	Solicita que seja encami-
nhado ofício ao excelen-
tíssimo Senhor Rogério 
Cruz Silva, Prefeito Mu-
nicipal, para que cumpra 
no prazo de 30 dias a re-

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

solução n° 254, de 26 de 
outubro de 2007, editada 
pelo COntRAn, que trata 
de aplicação de insulfilm 
em veículos, documento 
anexo.

dando ciência a esta Casa 
de leis no prazo máximo 
de 30 dias. Seja também 
encaminhado cópia à Co-
missão de Regularização 
Fundiária do Município 
para o acompanhamento 
e mais de direito.  



Câmara Cidadã 6
Circuito turístico 
Serras, Águas e 
Cafezais é lançado 
em Iúna Empreendimentos de lazer, gastronomia, 

hospedagem e artesanato fazem parte do Circuito 
Serras, águas e Cafezais, com apoio do poder público

Um novo circuito turístico prome-
te movimentar a região do Capa-
raó Capixaba. no dia 17 de junho, 
20 empreendedores do turismo, 
em parceria com as prefeituras de 
Iúna e Irupi, da Câmara Municipal 
de Iúna, da Secretaria de Estado 
do turismo (Setur), do Consórcio 
Caparaó e do Incaper, realizaram 
o lançamento oficial do Circuito 
Serras, águas e Cafezais.

O evento reuniu centenas de pes-

soas na Praça Coronel joão Osó-
rio, em Iúna, onde os participan-
tes puderam conferir em vários 
estandes todos os atrativos do 
Circuito, como empreendimentos 
turísticos das áreas de gastrono-
mia, hospedagem rural, lazer, ar-
tesanato, produtos da roça e ca-
fés especiais, além de opções de 
roteiros de passeios pelas belezas 
naturais de Iúna e Irupi.

O lançamento também contou 

Iúna e Irupi 
guardam os mais 
belos recantos, 
onde a paisagem 
do campo, a 
gastronomia e os 
hábitos simples do 
meio rural se mantêm, 
aos pés do Parque Nacional do 
Caparaó. 

Na região, durante as andanças 
pelas estradas de chão, é possível 
conferir a arquitetura do período 
colonial, por meio dos casarões de 
antigas fazendas de café. 

E é no meio rural que se “escon-
dem” as mais belas cachoeiras 
e poços do Estado, de águas 
cristalinas, com destaque para a 
região de São João do Príncipe, Rio 
Claro e Santa Clara, onde estão o 
Poço do Egito, o Recanto do Cedro, 
a Cachoeira do Rogério, do Brás, 
a Hidrolândia Parque, o Poço das 
Antas, entre tantas outras quedas 
d’água. Esses locais também con-
tam com trilhas que levam a outros 
paraísos escondidos, mas todos de 
acesso fácil. 

Iúna e Irupi também contam com 
importantes pontos para prática de 
esportes de aventura como trilhas, 
rapel e vôo livre. Tudo com vista pa-
norâmica para o Pico da Bandeira.

E a história da região, que teve 
início há quase 200 anos, também é 
cercada de religiosidade, impressa 
especialmente no Santuário de 
Santa Luzia, onde a Água Santa 
e a Pedra do Pecado instigam os 
visitantes de todas as idades.

É neste cenário que se localizam 
os atrativos do Circuito Serras, 
Águas e Cafezais, que apresenta 
empreendimentos nos quais é 
possível degustar cafés especiais, 
provar a culinária local, se aquecer 
com um bom vinho, se aventurar 
ou apenas contemplar a natureza, e 
se hospedar em propriedades que 
propiciam aos visitantes a verdadei-
ra vivência rural.

Confira: www.facebook.com\
circuitoserrasaguasecafezais

“Parabenizo a todos os empreendedo-
res pelo lançamento do Circuito. Foi um 
evento excelente e muito importante 
para o desenvolvimento do município. 
Iúna é uma cidade bonita demais e pre-
cisa ser conhecida por mais pessoas”, ex-
plicou o Presidente da Câmara, josé Mar-
cos de Moraes (Marquinho da Saúde).

“Parabéns ao grupo de turismo. É uma 
grande luta”, disse o vereador júlio Maria 
Rodrigues.

“Parabenizo o grupo de empreendedores 
pelas ações, pelos resultados alcançados 

SaIba MaIS

com apresentações culturais da 
Orquestra de Violões e do coral 
Canarinhos do Caparaó, de Irupi, 
do grupo de Quadrilha da Doc-
tum e da Banda Marcial Amigos 
para Sempre, além de grupo de 
Capoeira e apresentações musi-
cais com sanfona e viola.

TrIbuna PoPular
Para prestar contas de todas as 
atividades desenvolvidas na área 
do turismo e convidar toda a po-
pulação para o evento de lança-
mento do Circuito Serras, águas 
e Cafezais, o diretor de turismo 
de Iúna, Cristiano Ricarte, usou a 
tribuna livre no dia 08 de junho.

nos dois últimos anos, o diretor 
explicou que foram realizados 
dezenas de cursos de capaci-
tação e qualificação na área de 
turismo, como atendimento ao 
cliente, hospedagem rural, as-

sociativismo, jardinagem e 
paisagismo, produtos casei-
ros, além de visitas técnicas e 
consultorias por meio de par-
cerias do Sebrae e do Senar 
com a Prefeitura Municipal.

“Os empreendedores de 
Iúna e Irupi estiveram muito 
empenhados em realizar as 
capacitações, os cursos e as 
consultorias para que todos 
estivessem aptos a recebe-
rem o turista com qualidade. 
Além disso, foram dezenas 
de reuniões mensais reali-
zadas pelos participantes do 
Circuito para que pudésse-
mos lança-lo neste mês. A 
formatação do Circuito Ser-
ras, águas e Cafezais é um 
marco muito importante 
para o desenvolvimento do 
setor na região”, comentou 
Cristino Ricarte.

lançamento recebe apoio da Câmara Municipal
e pela forma como estão caminhando. É 
importante que todos andem na mesma 
direção, do desenvolvimento”, comentou 
o vereador jonathan Bonfante.

“Parabenizo o grupo pelo esforço que 
vem realizando há tantos anos. O poder 
público deveria dar mais apoio ao turis-
mo, principalmente nas estradas rurais, 
porque o turista precisa chegar com se-
gurança às propriedades”, avaliou o ve-
reador joão Elias Colombo Horsth.

“É uma ação muito importante. Os turis-
tas querem atrativos simples, como os 

que temos aqui, além de termos mon-
tanhas lindas, nosso visual é lindo. Para-
béns a todos os envolvidos na realização 
do Circuito Turístico”, disse o vereador 
Expedito Vieira de Andrade Filho. 

“Acreditar e querer fazer o turismo 
acontecer é muito importante para que 
tenhamos resultados. Parabéns a todos 
que sonharam e colocaram esse projeto 
em ação”, ressaltou o vereador Zizinho.

“É um prazer ver que Iúna e Irupi estão 
trabalhando juntos e conseguindo trazer 
o turismo, que é muito importante para 

a região”, salientou o vereador Paulo 
Henrique leocádio da Silva.  

“É uma equipe que tem tentado ins-
talar o turismo na região e que mere-
ce nossos parabéns. Que continuem 
assim, andando juntos para que os 
projetos sejam implantados”, comen-
tou o vereador jonildo Muzi.

“Esse grupo merece parabéns pelo 
trabalho porque o resultado está 
sendo muito bom. Juntos, o desen-
volvimento do setor acontece”, disse 
o vereador Rogério Cézar.

O diretor de turismo de Iúna, Cristiano Ricarte, na tribuna livre


