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Vereadores avaliam proposta 
de cooperação de serviços 
entre municípios
A dificuldade em oferecer aten-
dimento diário às comunidades 
rurais mais distantes das sedes de 
Iúna, Irupi e Ibatiba vem levando 
os gestores a desenvolverem pro-
jeto de cooperação técnica. 

São muitas as queixas de morado-
res que vivem próximos às divisas 
dos municípios: não são benefi-
ciados com serviços de melhorias 
nas estradas, com atendimento 
médico regular, com projetos de 
assistência social, entre outros, 
devido à distância das sedes das 
administrações.

“Por isso, estamos preparando 
um projeto de Lei, como um 
consórcio entre os municípios 
para atendimento à população 
de fronteira. Vamos discutir e 
preparar uma proposta em con-
junto, para atender os morado-
res quanto às benfeitorias nas 
estradas rurais, entre outros ser-
viços”, comentou o Presidente 
da Câmara, Rogério Cezar.

Algumas reuniões já foram 
iniciadas. “Precisamos do em-
penho dos prefeitos de outros 
municípios e também dos vere-
adores. Vamos trabalhar o pro-
jeto juntos, pois vai beneficiar a 
todos. Em Terra Corrida e São 
Judas Tadeu, por exemplo, têm 
muitos problemas no atendi-
mento”, avaliou o parlamentar.

ANÁLISES
O vereador Paulo Henrique Leo-

Objetivo do projeto é que 
moradores das divisas sejam 
atendidos por municípios vizinhos

cádio da Silva (Paulinho da Tôca) 
mostrou preocupação quanto 
à aprovação do mesmo projeto 
por parte dos outros municípios 
cooperados. “Temos que ter cui-
dado para nenhum município 
entrar na área do outro sem que 
esteja regulamentado”, alertou.

“Minha preocupação é se os ou-
tros municípios também estão fa-
zendo o mesmo projeto”, comen-
tou o vereador José Marcos de 
Moraes (Marquinho da Saúde).

“Tenho um parecer contrário a 
esse projeto porque será que 
Irupi, por exemplo, vai conse-
guir nos atender se nem estão 
atendendo os moradores de 
lá?”, avaliou o vereador João 
Elias Colombo Horsth.

“Sugiro que coloque como con-
dição para que esse projeto só 
tenha validade após a aprova-
ção dos projetos dos demais 
municípios”, disse o vereador 
Adriano Ornelas.

O Presidente da Câmara, Rogé-
rio Cezar, informou que todos 
os municípios estão analisando 
e o objetivo é beneficiar a todos 
os moradores das divisas que 
não estão sendo atendidos. “A 
proposta é regulamentar tudo 
isso e atender inclusive nas li-
mitações das gestões. É um 
intercâmbio entre as cidades. 
Não vejo porque não tentar”, 
explicou o Presidente.

Pequiá Distrito ganha destacamento 
da PM após diversas solicitações. Pág. 6

Transporte universitário Parlamentares buscam 
parcerias para viabilizar a gratuidade. Pág. 3

Saúde da Mulher Conferência debateu 
as políticas públicas na Câmara. Pág. 2
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“Temos que ter cuidado 
para nenhum município 
entrar na área do outro 
sem que esteja regula-
mentado”.
Vereador Paulo Henrique Leocádio

“Minha preocupação 
é se os outros muni-
cípios também estão 
fazendo o mesmo 
projeto”.
Vereador José Marcos de Moraes

“Será que Irupi vai con-
seguir nos atender se 
nem estão atendendo os 
moradores de lá?”.
Vereador João Elias Colombo Horsth “Sugiro que coloque 

como condição para que 
esse projeto só tenha 
validade após a apro-

vação dos projetos dos 
demais municípios”.

Vereador Adriano Ornelas

“A proposta é regula-
mentar tudo isso. É um 

intercâmbio entre as ci-
dades. Não vejo porque 

não tentar”.
Vereador Rogério Cezar
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Calendário das sessões
8 de maio (segunda-feira)

18 de maio (quinta-feira)
29 de maio (segunda-feira)

Jornal Câmara Cidadã

A I Conferência Intermunicipal 
de Saúde da Mulher de Iúna e 
Irupi aconteceu nos dias 21 e 
22 de março na Câmara Muni-
cipal de Iúna. O tema principal 
do evento foi “Saúde das mu-
lheres: desafios para a integra-
lidade com equidade” e reuniu 

Conferência de Saúde da Mulher 
é realizada na Câmara Evento reuniu gestores municipais 

de Iúna e Irupi e debateu as políticas 
públicas para as mulheres

dezenas de representantes de 
instituições públicas e privadas 
que debateram temas como 
direitos da mulher, empodera-
mento feminino, participação 
social e igualdade.

O Presidente da Câmara, Ro-

gerio César, acompanhou o 
evento. “Estamos em um pe-
ríodo importante para tomar-
mos decisões a favor da igual-
dade e, principalmente, para 
focarmos a saúde das mulhe-
res. São temas que precisam 
ser debatidos constantemen-

te no meio social e político”, 
analisou.

As propostas sugeridas durante 
a Conferência Intermunicipal 
serão encaminhadas para a 
Conferência Estadual de Saúde 
que, por sua vez, encaminha 

proposições à Conferência Na-
cional de Saúde da Mulher para 
a implementação de políticas 
públicas de Saúde da Mulher 
a nível nacional. As conferên-
cias são um meio de viabilizar 
a participação nas decisões em 
saúde.



Vereadores estudam projeto 
de transporte gratuito para 
universitários
Desde o início de 2017, os par-
lamentares de Iúna vêm discu-
tindo soluções para viabilizar 
um projeto de Lei para garantir 
transporte gratuito aos univer-
sitários iunenses que estudam 
em municípios vizinhos.

“É uma luta que tenho e que 
vou correr atrás para ajudar 
os estudantes de ensino supe-
rior de Iúna. Já solicitamos ao 
Prefeito que também tenha 

iniciativa para que o transporte 
universitário seja viável assim 
como os prefeitos das cidades 
vizinhas estão fazendo”, co-
mentou a vereadora Maria Mi-
guelina.

“Temos que ver um meio legal 
para resolver isso e tentar dis-
ponibilizar o transporte escolar 
aos universitários de Iúna”, re-
forçou o vereador Emmanuel 
Garcia.
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Parlamentares buscam 
parcerias nas esferas 
estadual e federal

Parlamentares informaram que muito pacientes do SUS em Iúna estão sem conseguir consultar ou realizar exames por falta de transporte

Na sessão do dia 17 de março, 
os vereadores Darlan Barglini 
e Arilson Oliveira informaram 
que alguns usuários do SUS em 
Iúna estão com dificuldades de 
se locomoverem até os locais 
agendados para a realização de 
consultas e exames, devido à 
falta de transporte na Secreta-
ria de Saúde do município.

“Estamos com um problema no 
transporte da Saúde. Semanas 
atrás, um paciente com cirurgia 
agendada pelo SUS para ser re-
alizada em Marechal Floriano 
teve o transporte negado, por 
falta de pagamento à empresa 
contratada para o serviço de 
locomoção. Se tem carro para 
levar pacientes para Vitória e 
Cachoeiro por que não marcam 

Transporte para professores

Transporte de pacientes em Iúna: serviço é ineficiente

o atendimento para essas loca-
lidades? Se tem uma demanda, 
o atendimento precisa ser fei-
to”, avaliou o vereador Darlan 
Barglini.

O vereador Arilson também re-
latou um caso parecido. “Um 
paciente com câncer também 
teve atendimento de transpor-
te negado por falta de veículo 
disponível. É um fato muito 
triste e que precisamos resol-
ver isso o quanto antes”, co-
mentou.

Os parlamentares solicitaram 
explicações ao Poder Executivo 
sobre a deficiência no servi-
ço de transporte de pacientes 
para atendimento médico em 
outros municípios.

Os vereadores informaram 
que estão estudando um 
projeto para garantir que 
professores de escolas pú-
blicas também possam usar 
o transporte escolar.

De acordo com o vereador 
Júlio Oliveira, se houvesse 
uma Lei Federal já aprovada, 

o projeto para o município seria 
viabilizado com mais facilidade. 
“A questão do transporte para 
professores e alunos ainda pre-
cisa ter aprovação federal”, co-
mentou o vereador Júlio Oliveira.

“Desde 2008 tem um projeto 
tramitando no Senado (PLC19-
2012) que permite que o trans-

porte escolar conduza tam-
bém os professores. Pedi 
empenho dos deputados e 
senadores do meu partido 
para que a gente, aqui no 
município, também tenha 
respaldo para ajudar na lo-
comoção dos professores”, 
comentou o vereador Rogé-
rio Cezar.



Rogério Cezar
SD • rogerinho@camaraiuna.es.gov.br

Emmanuel Garcia de Amorim
PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.brJosé Marcos de Moraes

PDT • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita estudo da admi-
nistração de Iúna para 
que possa ser oferecido 
ao servidor municipal 
o direito e receber o ti-
cket alimentação, tendo 
por objetivo a compen-
sação da perda salarial.

4	Solicita estudo para que 
possa ser criado e ofe-
recido bolsa transporte 
para estudantes residen-
tes em Iúna, que estu-
dam em outro município. 

4	Solicita pintura das fai-
xas de pedestres em 
frente ao Pami, Banes-
tes, Loja Rei do Armari-
nho e Loja João e Maria 

4	Solicita atendimento da de-
manda da diretoria da Casa 
de Apoio, que fica localizada 

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

(em frente ao Terminal Ro-
doviário). 

4	Solicita a reforma geral do 
Campo Bom de Bola, loca-

lizado do Bairro Nossa 
Senhora da Penha, nes-
ta cidade.

4	Moção de Aplau-
sos aos jovens Mateus 
Freitas e Caio Justo, re-

no Bairro Nossa Senhora da 
Penha, nesta cidade, naquilo 
que for necessário.  

4	Requer, no prazo previsto 
na legislação vigente, que 
seja informado à Casa de 
Leis quantas pessoas e os 
nomes das mesmas que 
usam o transporte público 
municipal para se subme-
terem ao procedimento 
de hemodiálise na cidade 
de Manhuaçu/MG, e o 

presentantes do grupo 
Downhill de Iúna. Mateus 
Freitas alcançou o 1º lugar 
no campeonato da na cida-
de de Brejetuba/ES, 1° lugar 
na cidade de Mantena/MG 
e 1° lugar na cidade de Rio 
Novo/MG, e Caio Justo foi o 
5° lugar na cidade de Mante-
na/MG e 2° lugar na cidade 
de Brejtuba/ES. Fatos que 
divulgam e elevam o nome 

da cidade Iúna. 

4	Solicita do Poder Exe-
cutivo o desenvolvi-
mento de campanhas 
de prevenção ao uso 
de drogas, por meio de 
palestras nas Escolas de 
Iúna, com utilização de 
recurso provenientes do 
Fundo da Infância e Ado-
lescência (FIA).

mês que essas pessoas são 
transportadas.

4	Requer que seja informa-
do à Casa de Leis quais 
são os servidores da mu-
nicipalidade que com-
põem a equipe da Vigi-
lância Sanitária de Iúna, 
atualmente.



5abril 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:

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

4	Requer do Poder Executivo, 
no prazo previsto na legisla-
ção vigente, envio de ofício 
à Casa de Leis com as infor-
mações sobre: o número 
de linhas de transporte 
escolar existente no Muni-
cípio de Iúna; a localização 
de cada linha com a res-
pectiva quilometragem; o 
nome do motorista de cada 
linha do transporte escolar; 
o veículo utilizado, com o 

número da placa, se possui 
seguro e nome do proprie-
tário do mesmo, e o núme-
ro de alunos transportados 
por turno e por linha, com 
os respectivos nomes e os 
horários.

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do 2º Te-
nente aposentado da Polí-
cia Militar, senhor Anadir 
Serrano, natural de Barra 

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

4	Solicita reparo do calça-
mento da Avenida Am-
philóphio de Oliveira 
com a Rua Júlio Sangi, 
próximo à Casa de Even-
tos CITY-MIX, no Bairro 
Quilombo, visando faci-
litar o acesso à Casa de 
Eventos e aos demais 
imóveis das imediações. 

4	Solicita que seja adota-
da nas Escolas do Mu-

4	Que seja determinado, 
com urgência, estudos 
no sentido de viabilizar a 
aquisição de três veícu-
los vans para a Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
visando atender as neces-
sidades no transporte de 
doentes, para atendimen-
to de exames e cirurgias 
em hospitais fora do muni-
cípio, haja vista que a de-
manda no setor é grande 
e na maioria das vezes se 
trata de caso de urgência, 
e que já houve caso de 
procedimento marcado 

Maria Miguelina de Lourdes Quintino, PTN 
• maria.miguelina@camaraiuna.es.gov.br | Paulo 
Henrique Leocádio da Silva, PMDB • paulinho@
camaraiuna.es.gov.br | Adriano Salviete da 
Silva, PD • adriano@camaraiuna.es.gov.br | Arilson 
Ferreira de Oliveira, PDT • arilson@camaraiuna.
es.gov.br | José Marcos de Moraes, PDT • 
marquinho@camaraiuna.es.gov.br | Darlan Silva 
Barglini, PMN • darlan@camaraiuna.es.gov.br | 
João Elias Colombo Horsth, PDT • joao.elias@
camaraiuna.es.gov.br

nicípio de Iúna, alter-
nadamente, a execução 
dos hinos Nacional Bra-
sileiro, da Bandeira, do 
Solo Espírito-santense e 
do Município de Iúna. E 
que na abertura de to-
dos os eventos organi-
zados pelos diversos se-
tores da administração 
pública municipal seja 
obrigatória a execução 
do Hino Municipal.

de São Francisco (ES), ca-
sado com a senhora Rosa 
Maria da Cunha Serrano, 
tendo constituído família 
em nosso município. Ana-
dir era pessoa calma e de 
fácil amizade. Na sua área 
de atuação deixou sua par-
cela de contribuição para o 
crescimento do município, 
portanto, fazendo jus a esta 
homenagem póstuma da 
Câmara Municipal. 

que o paciente perdeu por 
falta de transporte.

4	Que seja determinado, 
com urgência, à Secretá-
ria de Saúde da Municipa-
lidade o envio de informa-
ções ao Poder Legislativo 
sobre o número de Agen-
tes Comunitários atuan-
do no município atual-
mente e a carga horária 
de trabalho dos mesmos, 
haja vista que as comu-
nidades estão reclaman-
do da falta de visita dos 
Agentes nas residências.

4	Serviços de infraestrutura, 
saneamento, escoamento 
de agua pluvial e pavimen-
tação de todas as ruas do 
Parque Industrial “Ronal-
do Rodrigues Ambrósio”, 
visando melhorar o trânsi-
to de veículos pesados no 
atendimento às empresas 
e, também, o desenvolvi-
mento do município. 

4	Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento do jovem 
Diego Nunes Silva, ocor-
rido no dia 01 de fevereiro 
de 2017, vítima de acidente 
com máquina agrícola. A 
morte prematura do jovem 
Diego estudante do ensino 
fundamental na Escola Mu-
nicipal Nagem Abikahir, dei-
xa saudades entre colegas, 
amigos e parentes, uma vez 

que o mesmo contava com 
apenas 13 anos de idade.

4	Solicita a construção de 
uma rotatória no entron-
camento da Rua Ipiranga 
com a Avenida São Vicen-
te de Paula, no bairro Qui-
lombo (FOTO), em frente 
à loja de material de cons-
trução, visando melhorar o 
trânsito, pois no local não 
tem faixa ou sinalização 
para orientar os motoristas 
e pedestres.

4	Requer a reconstrução 
da rampa de acesso 
(zigue-zague), entre as 
Ruas Bento de Almeida 
Moço e Pedro Caetano, 
bairro Quilombo (FOTO).

Arilson Ferreira 
de Oliveira,
PDT • arilson@
camaraiuna.
es.gov.br | 
Darlan Silva 
Barglini, PMN 
• darlan@cama-
raiuna.es.gov.br

Darlan Silva Barglini
PMN • darlan@camaraiuna.es.gov.br



Vacinação contra 
gripe vai até o dia 
26 de maio

Câmara Cidadã

No grupo prioritário estão crianças de 6 meses a 5 anos, idosos a partir 
de 60 anos, grávidas, trabalhadores da saúde e professores, entre outros

DPM foi reativado após diversas solicitações 
da Câmara e dos moradores da região

Assunto constante na pauta 
de requerimentos dos ve-
readores de Iúna, o Desta-
camento de Polícia Militar 
(DPM) em Pequiá foi reati-
vado em março pelo coman-
dante do 14º BPM de Ibati-
ba, Major Santiago.

A solenidade de reativação 
contou com a presença do 
prefeito de Iúna Coronel 
Weliton, do vice-prefeito 
Ledil Tiengo, dos vereadores 
Júlio Maria Oliveira, Emman-
nel Garcia Amorim e Darlan 
Barglini, e dos moradores da 
localidade.

“Agradeço ao senhor major 
Santiago pela reinaugura-
ção do grupamento da DPM 
em Pequiá. A comunidade 
presente estava ansiosa 
para receber o efetivo da 
polícia. Nos fins de sema-
na estava muito difícil ficar 
tranquilo na comunidade. 

Com essa nova estrutura, nós 
poderemos ficar mais sosse-
gados”, comentou o vereador 
Júlio Oliveira.

“Parabenizo o vereador Júlio 
pelo empenho em ajudar a re-
ativação do DPM em Pequiá. 
Era uma demanda antiga da 
comunidade. A falta de policia-
mento militar no distrito era 
um dos principais problemas 
do local”, lembrou o vereador 
Emmanuel Garcia.

SUBPREFEITURA
Outro assunto muito debatido 
na Câmara de Iúna em manda-
tos passados, a subprefeitura 
de Pequiá também será rea-
tivada e deverá funcionar no 
antigo Posto Fiscal do Idaf. O 
Instituto e a Prefeitura de Iúna 
firmaram Acordo de Coopera-
ção Mútua que definiu que o 
local onde funciona a barreira 
sanitária do Idaf dividirá espaço 
com a subprefeitura.

Distrito de Pequiá 
ganha destacamento 
da Polícia Militar

O Ministério da Saúde enviou 
ao Espírito Santo 240 mil do-
ses de vacina que serão utili-
zadas na 19ª Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
Influenza. A ação começou em 
meados de abril e vai até o dia 
26 de maio. Em Iúna, a vaci-
nação será realizada no Posto 
de Saúde do bairro Guanaba-
ra, de segunda a quinta-feira, 
das 7h30 às 16h, e às sextas-
-feiras, das 7h30 às 11h. 

O Espírito Santo receberá um 
total de 1.065.500 doses da 
vacina. A meta é vacinar 90% 
do grupo prioritário, confor-
me estabelecido pelo Minis-
tério da Saúde.

Dentro dos grupos prioritários, 
definidos pelo Ministério da 
Saúde, estão crianças na faixa 
etária de 6 meses até meno-
res 5 anos (4 anos, 11 meses 
e 29 dias); trabalhadores de 
saúde; pessoas com doenças 
crônicas, como diabetes tipos 
I e II em uso de medicamento 
e hipertensão sistêmica com 
presença de outras doenças; 
indígenas; pessoas com 60 
anos de idade ou mais; pro-
fessores; população privada 
de liberdade; adolescentes e 
jovens sob medida socioedu-
cativa; funcionários do sistema 
prisional; gestantes; e puérpe-
ras (mulheres com até 45 dias 
após o parto).

6

Os professores passaram a inte-
grar o grupo prioritário de vaci-
nação contra influenza este ano. 
Serão vacinados aqueles que 
atuam em sala de aula em es-
colas públicas e particulares dos 
Ensinos Infantil (incluindo os ber-
çaristas), Fundamental, Médio e 
Superior. Não estão incluídos no 
grupo os aposentados ou licen-
ciados nem outros profissionais 
da comunidade escolar.

Observação: Em todos os casos, 
quem tiver o cartão de vacina é 
muito importante levá-lo junto 
com os documentos de com-
provação, pois é no cartão onde 
está registrado todo o histórico 
de vacinação do indivíduo.


