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Vereadores derrubam veto 
e mantêm emenda com isenção 
de tarifas de água e esgoto 
para imóveis públicos
Por sete votos a três, os vereadores 
de Iúna derrubaram o veto do 
Poder Executivo e garantiram a 
emenda ao Plano de Saneamento 
Básico Municipal, que prevê 
a isenção do pagamento dos 
serviços de abastecimento e 
tratamento de esgoto da Cesan 
a prédios públicos, como escolas, 
postos de saúde e demais 
imóveis da municipalidade. O 
tema gerou diversas discussões e 
reuniões entre o poder público e 
a empresa.

De acordo com os vereadores, a 
economia gerada com a isenção 
dessas taxas girará em torno de 
R$ 500 mil ao ano aos cofres 
públicos de Iúna.

“Fizemos uma emenda para 
que os órgãos públicos ficassem 
isentos da cobrança de taxas 
de água e esgoto da Cesan. A 
empresa nunca fez uma limpeza 
sequer no rio Pardo”, analisou 
o vereador José Marcos de 
Moraes.

“Calculei que se a isenção das 
taxas realmente acontecer, o 
município terá economia de R$ 
500 mil por ano. É um valor que 
poderá ser investido na aquisição 
de carros, na educação e na 

O tema vem gerando discussões entre o poder público e a empresa prestadora do serviço

saúde”, comentou o vereador 
Darlan Barglini, também 
contrário ao veto.

O vereador Paulinho da Toca 
também calculou a economia 
gerada para a municipalidade ao 
decidir votar contra o veto. “Sou 
sempre a favor do projeto de 
esgotamento sanitário, mas se 
fizermos as contas, a Prefeitura 
vai economizar mais de R$ 25 mil 
por mês, ou seja, mais de meio 
milhão por ano em taxa de água 
e esgoto”, analisou.

“Continuo a favor de que os 
imóveis públicos tenham isenção 
da taxa da Cesan. Não acredito 
que a empresa vai deixar de 
investir por causa disso”, vereador 
João Elias Colombo Horsth.

AtrAsos nAs obrAs
Segundo a Cesan, a emenda 
aprovada pelos vereadores no 
projeto de lei, que condiciona a 
concessão de um terreno para 
construção das elevatórias 
à isenção de tarifas atrasou 
o início das obras. Agora, 
a empresa junto ao poder 
público estuda uma solução 
para o caso.
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“A Cesan nunca fez uma 
limpeza sequer no rio 
pardo, nem nunca fez ação 
de educação ambiental”.
Vereador José Marcos de Moraes

“os r$ 500 mil de isenção 
das taxas poderão se 

reverter na aquisição de 
carros e na educação”.

Vereador Darlan Barglini

“Ainda é pouco pela 
quantidade de água que é 
retirada daqui e não temos 
nada como retorno”.
Vereador Paulinho da Toca

“eu votei pela emenda e 
continuo a favor de que os 
imóveis públicos tenham 

isenção da taxa da Cesan”.
Vereador João Elias Colombo Horsth
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Calendário das sessões
8 de março (quarta-feira)
17 de março (sexta-feira)

28 de março (terça-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Os parlamentares de Iúna 
elegeram os membros das 
Comissões Permanentes da 
Câmara. Em Iúna, são quatro 
as Comissões Permanentes: 
de Constituição, Justiça 
e Redação; de Finanças, 
Orçamento, Obras e Serviços 
Urbanos; de Agricultura, meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Social e de educação, Saúde e 
Assistência Social.

A formação das Comissões 
se dá pela indicação de 
vereadores de acordo com 
sua área de interesse, na qual 
tem aptidão e conhecimentos 
sobre as demandas de cada 
área.

A escolha dos membros 
também leva em conta a 
representatividade partidária 
ou blocos partidários 
existentes na Casa de leis.

As Comissões Permanentes 
são órgãos internos do Poder 
legislativo destinadas a emitir 
pareceres em todos os projetos 
de Lei encaminhados ao 
plenário, apreciar programas 
de obras, planos municipais 
e setoriais da administração 
pública; a receber, estudar e 
emitir parecer sobre petições, 
reclamações, representações 
ou queixas dos cidadãos, entre 
outros assuntos.

Confira a formação das 
Comissões permanentes 
da Câmara

Comissões permAnentes 2017-2018
CoMissão De Constituição, 
Justiça e reDação

CoMissão De Finanças, orçaMento, 
obras e serViços urbanos

Presidente 
João Elias 
Colombo Horsth

Presidente 
Júlio Maria 
de Oliveira

Relator 
Emmanuel Garcia 
de Amorim

Relator 
José Marcos 
de Moraes

Secretário 
Paulo Henrique 
Leocádio da Silva

Secretário 
Arilson Ferreira 
de Oliveira

COMISSãO dE AGrICuLturA, MEIO 
aMbiente e DesenVolViMento soCial

CoMissão De eDuCação, saúDe 
e assistênCia soCial

Presidente 
Arilson Ferreira 
de Oliveira

Presidente 
Emmanuel Garcia 
de Amorim

Relator 
Júlio Maria 
de Oliveira

Relator 
Everaldo Pereira 
Sales

Secretário 
Adriano Salviete 
da Silva

Secretário 
darlan da Silva 
Barglini

Parlamentares elegeram membros 
das comissões para o biênio 
2017-2018



parlamentares analisam 
consequências
Com a manutenção da emen-
da ao Projeto de lei, garantin-
do à administração municipal 
a isenção do pagamento das 
taxas da Cesan em prédios 
públicos, alguns vereadores 
temem atrasos no início das 
obras de esgotamento sani-
tário e até mesmo colocar em 
risco o investimento previsto 
para a região.

“Part ic ipa-
mos de uma 
nova reunião 
e a diretoria 
da Cesan ex-

plicou aos vereadores que 
o contrato é padrão para 
todos os municípios que re-
ceberão os investimentos e 
que não é possível alterar 
agora. E nós vamos aceitar 
que possamos perder os in-
vestimentos para o esgota-
mento sanitário? Sou a favor 
da isenção de taxas, mas 
não podemos perder esse 
investimento. Temos nossa 
responsabilidade social. Fo-
mos informados também 
que se o município não pa-

A Cesan também alega que a 
isenção das taxas não estava 
prevista no Plano de Sanea-
mento Básico aprovado, mas 
que a emenda dos parlamen-
tares pode ser incluída daqui 
a quatro anos, prazo em que 
o plano pode ser revisto.

“Quem estabelece as tarifas 
da Cesan é a Agência Regula-
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Vereadores temem atrasos no início das obras de 
esgotamento sanitário e perda dos investimentos 
previstos pela Cesan para a região

De acordo com o Código de Posturas é proibida a utilização das vias públicas como estacionamento privativo

Pensando na organização do 
meio urbano, os vereadores 
de Iúna observaram inúmeros 
locais na sede e nos distritos 
que apresentam veículos aban-
donados ou cujo acostamento 
esteja sendo usado como esta-
cionamento de empresas.

Em trindade, segundo o vere-
ador Arilson ferreira de Olivei-
ra, existem mais de 17 carros 
abandonados em um local de 
passagem, de via pública, e que 
está sendo usado como pátio 
particular. 

“Está perigoso para o pedestre, 
que ficou sem um lugar seguro 
para passar na calçada. Próximo 

Carros abandonados no município 
geram  discussões na Câmara

ao Posto Lorena também tem 
inúmeros veículos deixados no 
acostamento por uma revenda 
de carros. No acostamento do 
Hospital de Iúna também tem 
carros abandonados e outros 
veículos de oficinas e revendas 
próximas. São locais públicos, 
que não podem ser usados por 
empresas privadas”, comentou 
o parlamentar.

O Código de Posturas e de Ati-
vidades Urbanas do município 
de Iúna (lei Nº 2264/2009) 
define e estabelece as normas 
de posturas, com o objetivo de 
organizar o meio urbano, a pre-
servação da identidade como 
fator essencial para o bem es-

tar da população, buscando 
alcançar condições mínimas de 
segurança, conforto e higiene.

No geral, é proibida a utiliza-
ção dos logradouros públicos 
para atividades diversas, sem o 
prévio licenciamento, autoriza-
ção ou permissão de uso, assim 
como ficam proibidos os esta-
cionamentos de uso privativo 
localizados em vias públicas.

“Nossa cidade está feia, com 
carros abandonados na beira 
da rodovia. Se não tiver fisca-
lização com multa, as pessoas 
não vão levar isso a sério”, ana-
lisou o vereador everaldo Sales.

sAibA mAis
4em janeiro deste ano, os vereadores aprovaram o projeto de 

lei no qual o município concede áreas para a Cesan iniciar 
e consolidar as obras e instalação de equipamentos para a 
realização de serviços de captação, tratamento de água e 
saneamento em Iúna nos próximos 30 anos. 

4Junto ao projeto, os parlamentares aprovaram emenda na 
qual a Cesan isentaria o município do pagamento por qual-
quer serviço de abastecimento e tratamento de esgoto em 
prédios públicos, como escolas, postos de saúde e demais 
imóveis da municipalidade. Porém, a emenda foi vetada 
pelo Poder Executivo. 

4O Prefeito de Iúna vetou o projeto, justificando que a emen-
da poderia atrasar o início das obras da Cesan e que poderá 
colocar em risco o investimento previsto para a região.

4Já a Cesan alega que a isenção não estava prevista no Plano 
de Saneamento Básico aprovado, mas que a emenda dos 
parlamentares pode ser incluída em quatro anos, prazo em 
que o plano pode ser revisto.

4O veto do Prefeito retornou à Câmara e os vereadores, por 
dois terços dos votos, rejeitaram o veto.

4Atualmente, poder público e Cesan promovem reuniões 
para acordar o início das obras.

4De acordo com dados do Programa Gestão das águas e Pai-
sagens serão investidos cerca de R$ 30 milhões em Iúna, 
sendo construídas redes de esgoto, mais de três mil liga-
ções, construção de estações elevatórias e uma estação de 
tratamento de esgoto.

4Previsão de geração de mais de 100 empregos

o que os VereAdores disserAm:

gar, o povo vai ter que pagar”, 
explicou o vereador Júlio Ma-
ria Oliveira.

“A isenção não estava prevista 
no plano de saneamento básico, 

que poderá ser 
revista a cada 
quatro anos 
e que poderá 
ser atualizada. 
O nosso pen-

samento era realmente trazer 
algum benefício da Cesan para 
Iúna, mas em reunião, poderia 
haver prejuízo para o município”, 
vereador Emmanuel Garcia.

“Sou a favor da emenda. E o que 
está em discussão , mais do que 

valores, é o 
benefício ao 
meio am-
biente: todo 
o esgoto da 

cidade é jogado no Rio Pardo. 
É um risco que poderemos ter 
ao mantermos essa emenda”, 
avaliou o vereador Everaldo 
Pereira Sales.

“O meio ambiente irá agra-
decer assim como a saúde. 
Fizemos emenda com a inten-
ção de beneficiar o município, 
mas não podemos correr o 
risco de perder o investimen-
to, caso não mantivermos o 
veto”, vereador Emmanuel 
Garcia.

dora Nacional. E a gente não 
tem permissão para conceder 
isenção a nenhum ente públi-
co ou particular. estamos bus-
cando uma solução para que 
ninguém saia prejudicado. 
Nós vamos retomar as obras 
de saneamento e esgotamen-
to sanitário em Iúna”, comen-
tou o diretor da Cesan, Pablo 
Andrão. 



Arilson Ferreira de Oliveira
PDt • arilson@camaraiuna.es.gov.br

Everaldo Pereira Sales
PHS • everaldo@camaraiuna.es.gov.brJosé Marcos de Moraes

PDt • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita patrolamento e 
o ensaibramento das es-
tradas vicinais dos córre-
gos morro Redondo, Boa 
Sorte e Triste Sorte, loca-
lizados no distrito de Nos-
sa Senhora das Graças, da 
estrada vicinal que passa 
pela propriedade do Se-
nhor José Aleixo, Córre-
go do meio, localizado 
no Distrito de Santíssima 
Trindade, e das estradas 
que compreendem o Cór-
rego Serrinha II, visando 
a aproximação da safra 
cafeeira e transporte es-
colar que se aproximam. 

4	Solicita a construção de 
uma rotatória no en-
troncamento da rua Ipi-
ranga com a Avenida São 
Vicente de Paula, bairro 
Quilombo (FOtO), em 
frente à loja de material 
de construção, visando 
melhorar o trânsito, pois 

4	Solicita que seja enviado 
convite à Senhora Sayonara 
toledo da Silva Gil, Supe-
rintendente da regional de 
Educação, sediada na cidade 
de Guaçuí, para, dentro da 
possibilidade, comparecer à 
Câmara municipal de Iúna e 
prestar esclarecimentos aos 
senhores vereadores com 
relação ao funcionamento 
da escola Viva.

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

no local não tem faixa ou 
sinalização para orientar os 
motoristas e pedestres.

4	requer a reconstrução da 
rampa de acesso (zigue-za-
gue), entre as Ruas Bento de 
Almeida moço e Pedro Cae-
tano, bairro Quilombo.

4	Serviços de infraestrutura, 
saneamento, escoamento 

4	Solicita ao Poder Executivo 
documentos do processo de 
aquisição da área de terras 
onde está localizado o Cam-
po de Futebol da localidade 
de terra Corrida (FOtO). 
Pelo que se sabe a referida 
área foi adquirida do Senhor 
Orlando Novaes de lima, na 
administração 1989/1992, 
conduzida pelo Prefeito We-
lington firmino do Carmo. 

4	Solicita que seja encami-
nhado ao Chefe do Poder 
Executivo os documentos 
anexos que comprovam a 
legalização de compra do 
terreno medindo 520,00 
m² (quinhentos e vinte 
metros quadrados), em 

de agua pluvial e pavimenta-
ção de todas as ruas do Par-
que Industrial “ronaldo ro-
drigues Ambrósio”, visando 
melhorar o trânsito de veícu-
los pesados no atendimento 
às empresas e, também, o de-
senvolvimento do município. 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do jovem 
diego Nunes Silva, ocorrido 

no dia 01 de fevereiro de 
2017, vítima de acidente 
com máquina agrícola. A 
morte prematura do jo-
vem Diego estudante do 
ensino fundamental na 
Escola municipal Nagem 
Abikahir, deixa saudades 
entre colegas, amigos e 
parentes, uma vez que o 
mesmo contava com ape-
nas 13 anos de idade.

frente ao Campo de Fute-
bol do distrito de Santíssi-
ma trindade (FOtO), para 
que sejam tomadas as 
devidas providências ad-
ministrativas e legais para 
demarcação e cercamento 
do referido terreno.



5março de 2017plenário 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:

Maria Miguelina de Lourdes Quintino
PtN • maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a reforma e ma-
nutenção do Museu His-
tórico de Iúna (FOtO), 
em atendimento aos an-
seios da sociedade. 

4	reforma e ampliação 
das Escolas Municipais 
EMEF deolinda Amo-
rim de Oliveira, EMEF 
dr. Nagem Abikahir, 
EMEIEF Professora da-

lila de Castro rios e EMEF 
delfino Batista Vieira, vi-
sando melhorar a comodi-
dade dos alunos e profes-
sores. 

4	Solicita a disponibilização 
de um local para criação 
de um novo Cemitério 
Municipal, pois o existente 
não conta com espaço con-
dizente para abertura de 

Júlio Maria de Oliveira
SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita instalação de 
rede de energia elétri-
ca com iluminação pú-
blica na localidade de 
Pouso Alto, em frente 
à residência da Senho-
ra Aparecida do José 
Carmindo, em atenção 
a pedidos dos comer-
ciantes e moradores da 
Comunidade.  

4	Solicita que o Po-
der Executivo adote 
os procedimentos da 
Medida Provisória n°. 
759/2016, editada pelo 
Governo Federal em 23 
de dezembro de 2016, 
visando facilitar a regu-

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do ex-
-vereador do município 
de Iúna, Senhor Eduar-
do Januário Leite, mais 
conhecido como Filhi-
nho Pedro, ocorrido no 
dia 22 de dezembro de 
2016. O falecido nasceu 
no município de Iúna 
em 01/01/1931, foi ve-

Paulo Henrique Leocádio da Silva
PmDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br 

Júlio Maria de Oliveira, SD • juliomaria@camaraiuna.
es.gov.br | Everaldo Pereira Sales, PHS • everaldo@
camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a construção de 
cobertura do secador de 
café e do despolpador 
da localidade de Bonsu-
cesso, visando adequar os 
equipamentos para aten-
der os produtores durante 
a colheita de café. 

4	Solicita o patrolamento 
das estradas dos Córregos 
Bonsucesso, Santo Anto-
nio e Boa Sorte, visando 
melhorar o trânsito diário 
dos produtores da região 
e o escoamento da safra 
agrícola.

4	Solicita a reparação da 
passarela na Praça Coro-
nel João Osório (FOtO), 
para evitar que a água 
proveniente das chuvas 
invada as residências pró-
ximas.

larização dos imóveis do 
Município, pelos contri-
buintes interessados. 

4	Moção de Aplausos ao 
Senhor Sérgio Amorim 
de Castro, pelos rele-
vantes serviços pres-
tados ao município de 
Iúna, no cargo de te-
soureiro da Prefeitura. 
Depois de longos anos 
de serviços prestados, 
este ano o servidor 
municipal se aposenta 
com merecimento, pela 
dedicação, comprome-
timento, lisura e dig-
nidade no exercício da 
função.  

novos túmulos.

4	Solicita a elaboração 
de projeto de Lei que 
estabeleça o transpor-
te escolar gratuito para 
alunos universitários e 
de cursos profissionali-
zantes da rede pública 
ou privada, que cursam 
e frequentam aulas fora 
do município.

reador nesta Casa de 
leis por três legislaturas 
1963/1966, 1983/1988 
e 1989/1992. Político da 
velha guarda, atuava em 
defesa dos interesses 
dos moradores e do Mu-
nicípio de Iúna, principal-
mente dos moradores do 
Distrito de Pequiá, seu 
reduto eleitoral. 



população quer mudanças no 
trânsito do Centro de iúna

Câmara Cidadã

Sentido de mão única na Avenida Getúlio Vargas deve mudar

Convênios com governo federal possibilitarão construção de creche, quadra de esportes e ponte, e também aquisição de ônibus escolar

Nas últimas sessões da Câ-
mara de Iúna, os vereadores 
aprovaram cinco projetos de 
abertura de crédito adicio-
nal especial para construção 
de creche, quadra, ponte em 
área rural, aquisição de ôni-
bus e investimentos em pro-
jetos esportivos. 

Ao todo, os créditos somam 
mais de R$ 2,5 milhões via 
convênio federal.

Um dos maiores recursos é di-
recionado para a construção de 
uma creche pré-escola no bair-
ro Nossa Senhora da Penha: 
R$ 1.220.280,26 (um milhão, 
duzentos e vinte mil, duzentos 
e oitenta reais e vinte e seis 
centavos).

Ainda na área da educação, 
o município receberá R$ 
495.427,09 para a construção 
de uma quadra escolar em San-
ta Clara do Caparaó, e outros 
R$ 227.871,00 para aquisição 
de um ônibus rural escolar, de 
porte médio.

Já para eventos e projetos es-
portivos serão dois convênios: 
um no valor de R$ 239.135,80 
e outro de R$ 106.897,86 para 
implantação do projeto “Brin-
cando com o esporte”.

ponte
Além disso, serão firmados 
convênios de R$ 243.750,00 
para a construção de uma pon-
te de acesso ao Parque de ex-
posições de Iúna.

Câmara aprova créditos adicionais 
de mais de r$ 2,5 milhões para projetos

Durante Audiência Pública re-
alizada no final de janeiro na 
Câmara de Iúna, moradores e 
comerciantes sugeriram no-
vas mudanças no trânsito do 
Centro da Cidade. A principal 
delas é a mudança de senti-
do da mão-única na Avenida 
Getúlio Vargas – proposta por 
mais de 70% dos participan-
tes. Além disso, a população, 
junto aos gestores munici-
pais, opinou por criar estacio-
namento rotativo gerido por 
entidades não-governamen-
tais e solicitaram novo estudo 
para a criação de mais vagas 
de estacionamento.

“Depois das mudanças reali-
zadas no ano passado, o Po-
der executivo não havia volta-
do a ouvir a população sobre 
os resultados. Com esta nova 
Audiência, o pode público po-
derá ajustar o projeto de me-
lhoria do trânsito, de acordo 
com as propostas dos mora-
dores e comerciantes”, ava-

liou o Presidente da Câmara, 
Rogério Cesar.

Atualmente, a Avenida Presi-
dente Getúlio Vargas é mão 
única para quem chega à cida-
de pela Ponte do Centro e se-
gue no trecho entre Igreja Nos-
sa Senhora mãe dos Homens 
até a Câmara municipal. A nova 
proposta é que o mesmo tre-
cho receba o fluxo contrário de 
veículos.

Ainda de acordo com os parti-
cipantes da Audiência Pública, 
como as obras de mudanças 
no trânsito não foram finaliza-
das conforme anunciado pela 
administração, muitos gargalos 
apareceram, principalmente 
no entorno da Rodoviária.

“Agora, com as sugestões em 
mãos, o Prefeito se reunirá com 
os representantes do Detran 
para que o projeto seja adap-
tado às nossas necessidades”, 
comentou Rogério César.

Bairro Nossa Senhora da Penha

Parque de Exposições visto da Rua Vereador Braz Lofêgo

Santa Clara do Caparaó

“Com esta nova Audiência, o pode público poderá 
ajustar o projeto de melhoria do trânsito, de acordo 

com as propostas dos moradores e comerciantes. 
Com as sugestões em mãos, o prefeito se reunirá 

com os representantes do detran para que o 
projeto seja adaptado às nossas necessidades”.

Vereador Rogério  César
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