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Cooperação entre municípios 
vai melhorar os serviços de 
manutenção de estradas rurais
Como forma de melhorar o 
atendimento às demandas dos 
moradores das áreas rurais 
mais distantes da sede de Iúna, 
os vereadores aprovaram o 
Projeto de Lei Nº14/2017, que 
visa firmar cooperação com 
municípios limítrofes, como 
Ibatiba, Irupi e Muniz Freire, 

Vereadores aprovaram projeto de Lei que autoriza convênio entre municípios vizinhos para atender moradores das regiões limítrofes

visando o intercâmbio de ser-
viços de abertura, conservação 
e recuperação de rodovias vici-
nais próximas às divisas. 

Ou seja, de acordo com o pro-
jeto, e caso todos os municípios 
aprovem a proposta, os mora-
dores das áreas de divisa (de até 

Torneio do Trabalhador Aplausos para João 
Francisco Saloto, 64 anos e 10 troféus. Pág. 6

Revisão salarial Parlamentares cobram 
projeto ao Poder Executivo. Pág. 3

Saneamento Vereadores questionam 
início da cobrança da taxa de esgoto. Pág. 3

“Temos que ter cuidado para 
nenhum município entrar na 
área do outro sem que esteja 
regulamentado”, alertou o 
vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva.

“Sugiro que coloque como 
condição para que esse 
projeto só tenha validade 
após a aprovação dos demais 
municípios”, disse o vereador 
Adriano Ornelas.

“Minha preocupação é 
se os outros municípios 
também estão fazendo o 
mesmo projeto”, comentou 
o vereador José Marcos 
de Moraes (Marquinho da 
Saúde).

“Todos os municípios vizinhos 
estão analisando e o objetivo 
é beneficiar os moradores das 
divisas que não estão sendo 
atendidos atualmente”, disse 
o Presidente da Câmara, 
Rogério Cézar. 

“Será que Irupi, por 
exemplo, vai conseguir 
nos atender se nem estão 
atendendo os moradores 
de lá?”, avaliou o vereador 
João Elias Colombo 
Horsth.

“Muitas pessoas geram 
renda, mas não estão 
sendo beneficiadas devido 
à distância de onde moram 
da sede dos seus muni-
cípios. Essa parceria vai 
ajudar muito”, avaliou o 
vereador Everaldo Sales.

dois quilômetros) e que tiverem 
talão de guia do produtor pode-
rão receber os serviços do muni-
cípio mais próximo.

“O projeto deverá ser aprovado 
entre os municípios para atendi-
mento à população de fronteira, 
principalmente no que se refe-

re às benfeitorias nas estradas 
rurais. Precisamos do empenho 
dos prefeitos de outros municí-
pios e também dos vereadores. 
Vamos trabalhar o projeto jun-
tos, pois vai beneficiar todos. Em 
Terra Corrida e São Judas Tadeu, 
por exemplo, têm muitos proble-
mas”, comentou o Presidente da 

Câmara, Rogério Cézar.

A Câmara de Ibatiba já aprovou 
o projeto de cooperação técni-
ca no final de abril. Para efeito 
de acompanhamento dos ser-
viços prestados, os municípios 
deverão se comunicar por meio 
de ofícios.
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Calendário das sessões
8 de junho (quinta-feira)

19 de junho (segunda-feira)
28 de junho (quarta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Desde o dia 1º de maio, o trân-
sito de Iúna mudou: a Avenida 
Getúlio Vargas passou a rece-
ber fluxo contrário de veículos, 
em mão única. Ou seja, o mo-
torista que chega à cidade pela 
ponte do Centro deve entrar 
em direção à Avenida Beira Rio, 
e quem estiver saindo, deve 
passar pela Avenida Getúlio 
Vargas e descer próximo à Igre-
ja Matriz Nossa Senhora Mãe 
dos Homens.

Mudanças no 
trânsito do Centro 
de Iúna já estão 
valendo A principal alteração foi a 

mudança de sentido da mão-única 
na Avenida Getúlio Vargas

As outras vias de entrada e saí-
da da cidade são pela ponte do 
bairro Vila Nova ou pela ponte 
do Quilombo, cujos fluxos de ve-
ículos não sofreram alterações.

As últimas mudanças no fluxo 
de mão-única da Avenida Ge-
túlio Vargas foram solicitadas, 
discutidas e aprovadas por mo-
radores e pela administração 
municipal durante audiência 
pública realizada em janeiro 

deste ano.

A modificação tem o objetivo 
de descongestionar o trânsito 
em vários pontos do Centro de 
Iúna e facilitar o tráfego de ve-
ículos e pedestres. As mudan-
ças foram debatidas no mês 
de janeiro, em uma audiência 
realizada na Câmara Municipal, 
onde moradores e comercian-
tes tiveram espaço para apre-
sentar sugestões.

Ser mae 
é uma missao 
que se traduz 

em exemplos diários 
de dedicacao e carinho. 
Exemplos que transmitem 

licoes valiosas 
para toda a vida.

Uma homenagem da 
Câmara de Iúna 
a todas as maes.

Ser



Saneamento: vereadores 
questionam início da cobrança 
da taxa de esgoto

No final de março, foi realiza-
da solenidade para assinatura 
da ordem de serviço do Siste-
ma de Esgotamento Sanitário 
de Iúna. De acordo com a Ce-
san, o valor da primeira etapa 

das obras é de R$ 52 milhões, 
para implantação de sistemas 
de esgoto em Iúna, Ibatiba, 
Dores do Rio Preto e Irupi.

Os vereadores de Iúna dis-
cutiram na sessão do dia 18 
de abril sobre o início das 
cobranças das taxas para os 
moradores e de quem seria a 
responsabilidade pela interli-
gação das residências na rede 
de esgoto da Cesan.

A empresa estatal enviou in-
formações para a Câmara so-

maio de 2017

Parlamentares buscam informações sobre as responsabilidades e custos com a interligação da rede doméstica

Poder Executivo ainda não enviou projeto para avaliação dos parlamentares. Servidores aguardam revisão anual, cuja data-base é no mês de janeiro

Desde o início da atividade 
legislativa deste ano, os par-
lamentares de Iúna vêm co-
brando do Executivo o projeto 
de Lei da Revisão Geral Anual 
dos vencimentos dos servido-
res municipais. A revisão sala-
rial é um direito do servidor e 
é calculada de acordo com o 
IGP-M (Índice Geral de Preços 
do Mercado) do mês de janei-
ro (data-base da revisão).

“Ainda não recebemos o pro-
jeto do Poder Executivo. Es-
tamos no final de abril e até 
agora nada. É um direito dos 
servidores e um dever do mu-
nicípio. Temos que resolver 
essa questão”, alertou o vere-
ador Paulo Henrique Leocádio 

Vereadores cobram projeto de revisão salarial dos servidores

da Silva (Paulinho da Tôca).

O vereador Darlan Barglini 
reforçou: “Até hoje o projeto 
não chegou à Casa de Leis. É 
um direito de todos, mas ain-
da não recebemos para ana-
lisa-lo”.

“Estou junto nessa avaliação 
e não abro mão dessa revisão 
para os servidores”, comple-
tou o vereador Arilson Ferrei-
ra de Oliveira.

A vereadora Maria Miguelina 
de Lourdes Quintino lembrou 
que a valorização dos servi-
dores foi uma das promessas 
na última campanha eleitoral. 
“Precisamos ver o lado dos 

servidores. Teve promessa e 
até agora nada foi cumprido”, 
disse.

“Foi fácil fazer campanha pro-
metendo revisão salarial e 
agora ninguém toca no assun-
to. A bancada não vai votar 
mais nada antes de chegar o 
projeto de revisão para ava-
liarmos”, concluiu o vereador 
José Marcos de Moraes.

“Sou parceiro dos servidores 
e a favor da revisão. Temos 
que discutir os índices e o que 
será possível fazer. A gente 
sabe que está atrasado, mas 
temos que fazer da melhor 
forma”, analisou o Presidente 
da Câmara, Rogério Cézar.

bre as etapas das obras, que 
terão duração de 24 meses. 
Somente a partir da obra con-
cluída terá início a sensibiliza-
ção da Cesan junto aos muní-
cipes sobre a importância de 
interligar a rede domiciliar à 
rede de esgoto. E somente 
após essa interligação será 
cobrada a taxa de esgoto.

“Quero entender se a Cesan vai 
mesmo interligar a rede de es-
goto às residências porque foi 
isso que eu entendi no projeto 
aprovado”, comentou o vere-

ador José Marcos de Moraes 
(Marquinho da Saúde).

“Pelo que entendi, a Cesan 
vai pedir permissão aos mo-
radores para ligar a rede do-
miciliar à rede de esgotamen-
to. Gostaria que a empresa 
esclarecesse isso melhor, por 
escrito”, solicitou o vereador 
Everaldo Pereira Sales. 

ISENÇÃO
O vereador José Marcos de 
Moraes também lembrou que 
a Câmara aprovou emenda 

isentando a Prefeitura Muni-
cipal do pagamento da taxa 
de água e esgoto dos imóveis 
públicos em contrapartida 
pelo uso dos recursos hídricos 
do município.

“Pelo que entendi, a Ce-
san vai pedir permissão 

aos moradores para ligar 
a rede domiciliar à rede 

de esgotamento. Ela tem 
obrigação de interligar 

as redes”.
Vereador Everaldo Pereira Sales

“Temos que ver o que 
aconteceu com a emenda 
que aprovamos e que 
determina a isenção de 
taxa de água e esgoto 
para imóveis da munici-
palidade”.
Vereador José Marcos de Moraes



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

4	Solicita que não sejam ad-
mitidos no quadro único 
de funcionários do Muni-
cípio de Iúna, familiares 
do Prefeito, do Vice-Pre-
feito e dos vereadores, 
assim como servidores em 
troca de favores políticos, 
ou outros recebidos de 
qualquer natureza. 

4	Solicita que sejam isenta-
dos da taxa anual do IPTU 
as pessoas deficientes e 
aposentadas que recebem 
de provento mensal, valor 
inferior a um salário mí-
nimo vigente e que sejam 
proprietários de apenas um 
imóvel residencial, cadas-
trado no setor de tributa-
ção do Município de Iúna.

4	Solicita que o Poder Exe-
cutivo informe à Câmara 
a quantidade, a localiza-
ção e o nome dos proprie-
tários dos imóveis que o 
Município de Iúna tem 
alugados, assim como o 
número de veículos alu-
gados, com as respectivas 
marcas, modelo, número 
da placa e o nome do pro-
prietário de cada veículo 
alugado. 

4	Solicita que sejam afasta-
das do Centro Multiuso 
“Vereador João Batista 
Ribeiro”, em atenção a 
pedidos dos idosos fre-
quentadores do Centro ci-
tado, as pessoas designa-
das para a sua direção. Os 
idosos não têm aprovado 
o comportamento de tra-
balho das pessoas respon-
sáveis pela direção do Cen-
tro Multiuso, fato que vem 
gerando desconforto entre 
os usuários e os diretores.

Melhorias nas 
estradas rurais: 
parlamentares 
cobram serviços

Câmara Cidadã

Região de São João do Príncipe e de Bonsucesso são as que mais necessitam intervenções

Nas últimas sessões da Câma-
ra, os vereadores de Iúna le-
vantaram diversas demandas 
de serviços de manutenção 
de estradas rurais. Em muitas 
regiões, como em São João do 
Príncipe, a situação das estra-
das piorou bastante após as 
chuvas do início do ano.

“Estamos praticamente sem 
estradas de acesso para o 
Príncipe. O gestor do muni-
cípio conhece a estrada, mas 
não faz nada. Teve uma reu-
nião na comunidade, na qual 
todos falaram sobre a preca-
riedade das estradas. Hoje, 
nós temos que passar por 

Minas Gerais porque está pe-
rigoso andar nas nossas vias”, 
alertou o vereador João Elias 
Colombo Hortsh.

“Já cobrei e o prefeito disse que 
em 15 dias resolveria, mas até 
agora nada”, comentou a vere-
adora Maria Miguelina. 

Os parlamentares também 
estiveram na região do Bon-
sucesso para conferirem a 
situação das vias. “Eu e os ve-
readores Paulinho e Everaldo 
estivemos lá e verificamos as 
reivindicações dos morado-
res que querem melhorias no 
local”, comentou o vereador 

4

Darlan Silva Barglini.

“Peço socorro! As estradas do 
Bonsucesso estão muito peri-
gosas. Solicito mais uma vez 
que a administração veja a 
situação com prioridade”, dis-
se o vereador Paulo Henrique 
Leocádio da Silva.

O vereador Adriano Orne-
las lembrou também que em 
muitas localidades os mo-
radores precisaram resolver 
essas questões em conjunto. 
“Na comunidade de Santo 
Antônio, os moradores é que 
foram atrás e doaram saibro 
para acertar a estrada”.

Maria Miguelina 
de Lourdes 
Quintino, PTN • 
maria.miguelina@

camaraiuna.es.gov.br | Paulo 
Henrique Leocádio da Silva, 
PMDB • paulinho@camaraiuna.
es.gov.br | Adriano Ornelas, 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



5maio 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:

Everaldo Pereira Sales
PHS • everaldo@camaraiuna.es.gov.br

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

4	Solicita a manutenção do 
sistema de iluminação pú-
blica de Terra Corrida, efe-
tuando a substituição das 
lâmpadas queimadas. 

4	Solicita a retirada de en-
tulhos e lixo ao longo da 
Avenida Professor Amphi-

4	Solicita a construção de 
dois quebra-molas na Ave-
nida Prefeito Welington 
Firmino do Carmo (foto), 
sendo o primeiro em fren-

4	Moção de Aplausos 
com o Senhor João 
Francisco Saloto 
(foto), por ser o atleta 
mais velho a partici-
par do Torneio de 1° 
de maio, ocorrido no 
Estádio Municipal An-
tônio Osório Pereira. O 
homenageado, de 64 
anos de idade, partici-
pou e foi campeão. 

lophio de Oliveira (foto), 
e retirar a vegetação que 
está invadindo a pista da 
Avenida.

4	Solicita entendimento 
com o proprietário do 
terreno localizado às mar-
gens da Avenida Amphi-

Adriano Salviete da Silva
PDT • adriano@camaraiuna.es.gov.br

João elias Colombo Horsth
PDT • joao.elias@camaraiuna.es.gov.br

José Marcos 
de Moraes
PDT • marqui-
nho@camaraiu-
na.es.gov.br

4Voto de Profundo Pe-
sar pelo falecimento 
da Senhora Ana Rufino 

4 Solicita o patrolamen-
to e o ensaibramento 
de trechos das estradas 
vicinais dos Distritos 
de Pequiá, São João do 
Príncipe, trechos da BR-
262 trevo de Boas Novas 
a Laranja da Terra, via 
Serra do Fama; de Laran-

Vieira Gomes, ocorrido 
no dia 17 de abril deste 
ano. 

4	Solicita serviços de pavi-
mentação da via que liga 
a ES-185, próximo ao Pos-
to Lorena, à sede da Agro 
Industria Iunin.

4	Moção de Aplausos com 
o senhor Helio Junger da 
Cunha, técnico da equipe 
campeã do Torneio de Fu-
tebol 1° de maio, realiza-
do no Estádio Municipal 
Antônio Osório Pereira. 

4	Solicita o estudo para dis-
ponibilizar nos e-mails 
dos vereadores cópias 

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

dos projetos de leis en-
viados ao Poder Legis-
lativo Municipal para 
apreciação, discussão e 
votação. A medida vai 
facilitar o acesso a maté-
ria pelo vereador, agilizar 
o processo de votação e 
gerar economia para o 
Poder Legislativo.

4	Moção de Aplausos com 
os senhores Maciel de 
Oliveira e Luiz de Olivei-
ra (foto) pelo 5° lugar do 
Quarteto Corrida Anchie-
ta a Vitória.

lóphio de Oliveira (foto), 
lado esquerdo, sentido 
Matinha, Bairro Guana-
bara, para ser destinada 
a construção de ciclovia 
e uso de pedestres, haja 
vista que é grande o fluxo 
de pessoas transitando na 
Avenida citada.

ja da Terra a BR-262 via 
Tinguaciba; da BR-262 a 
localidade Rio Claro via 
São João do Príncipe e 
localidade de Santa Cla-
ra, visando melhorar as 
estradas para o transito 
diário dos produtores da 
região.

te ao clube AABB e o outro 
em frente à Associação Ba-
nestes, e um quebra-molas 
na Rua Galaor Rios, em 
frente à loja Flash Color.



Torneio do Trabalhador: aplausos 
para jogador sexagenário

Câmara Cidadã

João Francisco Saloto recebeu homenagem da Câmara pela sua participação no Troneio do Trabalhador

Mateus Freitas e Caio Justo ganharam diversos prêmios no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro

A Câmara de Iúna, por 
meio do Presidente Rogé-
rio Cézar, promoveu Moção 
de Aplausos aos iunenses 
Mateus Freitas e Caio Jus-
to, atletas e representan-
tes do Downhill de Iúna, 
que ganharam diversos 
prêmios no Espírito Santo, 
em Minas Gerais e no Rio 
de Janeiro. 

Os jovens se destacam na 
modalidade esportiva e 
trouxeram para o municí-
pio diversos troféus: Ma-
teus alcançou o 1º lugar 
no campeonato da cidade 
de Brejetuba, o 1° lugar na 
cidade de Mantena (MG) e 
o 1° lugar na cidade de Rio 
Novo (MG), e Caio Justo 
foi o 5° lugar na cidade de 

Mantena (MG) e o 2° lugar em 
Brejetuba. 

“São jovens vencedores. Sa-
bemos que não é fácil, sem 
apoio. É um esporte para co-
rajosos!”, avaliou o vereador 
Everaldo Pereira Sales.

Downhill: atletas iunenses se destacam no cenário esportivo

A Câmara de Iúna, por meio 
do requerimento do verea-
dor José Marcos de Moraes, 
homenageou João Francisco 
Saloto, de 64 anos, pela sua 
disposição e garra durante a 
participação do Torneio do 
Trabalhador, que ajudou o 
seu time Juventus a garantir 
a vitória. João também rece-
beu homenagem ao final do 
campeonato, como o jogador 
mais velho em campo.

“Tio João é merecedor da ho-
menagem, pelo seu exemplo. 

Ele conquistou mais de 10 tro-
féus. São 43 anos disputando 
o torneio, ou seja, todas as 

6

edições”, comentou o verea-
dor José Marcos de Moraes.

A 43ª edição do Torneio do 
Trabalhador contou com 28 
times em 32 jogos disputados 
simultaneamente nos dias 30 
de abril e 1º de maio. Os jo-
gos aconteceram no distrito 
de Nossa Senhora das Graças 
e no estádio Antônio Osório 
Pereira, em Iúna. 

O grande campeão deste ano 
foi o Juventus, que venceu o 
Milita’s Bar na final por 3 a 1. 

CENTENÁRIO
Este ano, o Torneio também 
homenageou o Rio Pardo 
F.C. pelo seu centenário de 
fundação (30 de abril de 
1917). Quem foi ao está-
dio Antônio Osório Pereira 
pôde conferir uma riquíssi-
ma exposição de fotos, re-
tratando um pouco da his-
tória dos 100 anos do Rio 
Pardo. A exposição mostrou 
ainda um vasto registro do 
Olaria E.C. de Iúna, e do fu-

tebol capixaba.

O Rio Pardo Futebol Clube, 
já disputou o campeonato 
brasileiro da série C, em 
1992, e também já foi con-
vidado a disputar o Campe-
onato Brasileiro da Série B 
em 1993, mas por falta de 
dinheiro e apoio não pôde 
participar. Sua melhor co-
locação no campeonato ca-
pixaba foi em 1991, ficando 
em 3° lugar.

“Parabenizo os jovens 
pelas conquistas 
e por divulgarem e 
elevarem o nome 
da cidade. Também 
parabenizo a Leia 
Lima, mãe do Mateus, 
pela garra e por 
sempre apoiar os 
meninos”.
Presidente da Câmara
Rogério Cézar


