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Cesan: vereadores querem 
empregados locais nas obras 

No final de maio, os parla-
mentares de Iúna discutiram 
sobre o andamento das obras 
da Cesan no município e tam-
bém sobre a falta de registros 
de contratação de mão de 
obra local.

“Trabalhadores de fora da 
cidade estão atuando nas 
obras da Cesan. Lembro que 
a promessa era que a empre-

Parlamentares também sinalizaram preocupação com a execução das obras na cidade

sa iria priorizar a contratação 
de pessoas de Iúna”, alertou 
o vereador Emmanuel Garcia 
de Amorim.

“Cabe a nós fiscalizarmos 
mesmo e, se for o caso, inter-
ditar a empresa terceirizada. 
Na assinatura da ordem de 
serviço disseram que contra-
tariam pessoas de Iúna”, re-
forçou o vereador Júlio Maria 

Serra do Valentim  Região pode se tornar 
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Parque Industrial É preciso limpeza e 
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Revisão salarial Parlamentares cobram 
projeto do Poder Executivo. Pág. 2

Oliveira.

Os parlamentares também 
sinalizaram a preocupação 
com a finalização das obras 
da empresa. “O calçamento 
que eles estão recolocando 
não está ficando bom. E tam-
bém vi que a espessura dos 
canos que estão sendo ins-
talados é menor, de 15 milí-
metros. Daqui a um ano isso 

pode dar problema”, analisou 
o vereador Arilson Ferreira 
de Oliveira.

“E a Cesan deveria consertar 
isso enquanto está no início 
da obra”, sugeriu o vereador 
Paulo Henrique Leocádio da 
Silva.

“Poderíamos também visitar a 
obra. É uma preocupação nos-
sa em saber sobre a qualidade 

do encanamento e como está 
sendo feito o calçamento”, 
reforçou o vereador Everaldo 
Pereira Sales.

Sobre o calçamento, o Presi-
dente da Câmara, Rogério Ce-
sar lembrou que “existe uma 
Lei Municipal que obriga as 
empresas a entregarem o as-
falto ou calçamento da mes-
ma forma como estava antes 
das obras”.

“Trabalhadores 
de fora da cidade 
estão atuando 
nas obras da 
Cesan”.
Vereador Emmanuel Garcia

“Na assinatura da 
ordem de serviço 
disseram que con-
tratariam pessoas 
de Iúna”.
Vereador Júlio Maria Oliveira

“O calçamento não 
está ficando bom. 
E a espessura dos 
canos é menor, de 
15 milímetros”.
Vereador Arilson Ferreira

“E a Cesan 
deveria consertar 
isso enquanto 
está no início 
da obra”.
Vereador Paulo Henrique Leocádio

“Poderíamos 
também visitar 
a obra. É uma 
preocupação 
nossa”.
Vereador Everaldo Pereira Sales

“O asfalto ou cal-
çamento deve ser 
entregue da mesma 
forma como estava 
antes das obras”.
Vereador Rogério Cesar
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Calendário das sessões
7 de julho (sexta-feira)

18 de julho (terça-feira)
28 de julho (sexta-feira)

Jornal Câmara Cidadã

Nas últimas sessões da Câ-
mara de Iúna, os vereadores 
voltaram a cobrar do Poder 
Executivo o projeto de Lei da 
Revisão Geral Anual dos venci-
mentos dos servidores munici-
pais. A revisão salarial é um di-
reito do servidor e é calculada 
de acordo com o IGP-M (Índice 
Geral de Preços do Mercado) 
do mês de janeiro (data-base 
da revisão).

“Mais uma vez, só queremos 
os nossos direitos”, comen-
tou o vereador Darlan Silva 
Barglini, que também é servi-

Câmara aguarda projeto de 
revisão salarial dos servidores
Parlamentares cobram projeto do Poder Executivo

dor municipal.

“A gente continua esperando 
o projeto chegar a esta Casa 
de Leis para votarmos. Os 
servidores aguardam essa re-
visão desde o início do ano”, 
pontuou a vereadores Maria 
Miguelina.

“Ainda não recebemos o pro-
jeto do Poder Executivo. É um 
direito dos servidores e um 
dever do município. Temos 
que resolver essa questão”, 
alertou o vereador Paulo 
Henrique Leocádio da Silva.

“Mais uma vez, só 
queremos os nossos 
direitos”.
Vereador Darlan Silva Barglini

“A gente Continua espe-
rando o projeto chegar 
para votarmos”.
Vereadora Maria Miguelina

“É um direito dos 
servidores e um dever 
do município”.
Vereador Paulo Henrique Leocádio



A infraestrutura do Parque In-
dustrial de Iúna é tema cons-
tante dos requerimentos dos 
vereadores ao Poder Executivo. 
Limpeza, patrolamento e ensai-
bramento das vias fazem parte 
da agenda de demandas dos 
empresários, trabalhadores e 
moradores da região.

No Parque Industrial de Iúna 
se localizam grandes empresas 
dos setores de móveis, madei-
ras, comercialização de café, 
entre outros segmentos que 
movimentam a economia da 

Melhorias para o 
Parque Industrial

junho de 2017

Limpeza e manutenção das vias de acesso são demandas dos empresários e moradores da região

A região do Rio Claro recebeu indicações para 
receber o investimento do Governo do Estado

Com o objetivo de acompa-
nhar os investimentos do 
Governo do Espírito Santo 
em telefonia móvel, os ve-
readores João Elias Colombo 
Horsth e Júlio Maria acompa-
nharam, no final de maio, o 
lançamento do novo progra-
ma do Governo do Estado 
que prevê a instalação de 
antenas de telefonia móvel 
rural em diversas localidades. 

De acordo com o vereador 
João Elias, a região do Rio 
Claro deverá ser uma das 
contempladas no município. 
“Já indicamos a localidade 
para receber a antena e nos 
prometeram esse importan-
te investimento”, comentou 
o parlamentar.

Iúna será beneficiada 
com novas torres de 
telefonia móvel

gações e acessar a internet por 
meio do aparelho celular para 
se comunicar com outros pro-
dutores, fornecedores e com-
pradores.

região.

As estradas sem manutenção 
necessária estão gerando pre-
juízos aos empresários. Com as 
chuvas, os caminhões não con-
seguem transportar as merca-
dorias para comercialização.

“É preciso resolver a situação 
das estradas do Parque Indus-
trial urgente. Muitos prejuízos 
já foram contabilizados. Um 
saibro às vezes resolve e me-
lhora a estrada”, disse o verea-
dor José Marcos de Moraes. 

“Além disso, também é ne-
cessário fazer uma limpeza na 
beira do asfalto que liga o Gua-
nabara ao Parque Industrial 
porque o mato está alto e inva-
dindo a via”, observou o verea-
dor Everaldo Pereira Sales.

O vereador Darlan Barglini tam-
bém solicitou melhorias nos 
serviços dos Correios. “Os em-
presários estão sendo penali-
zados por essas e outras falhas, 
assim como a falta do serviço 
dos Correios na localidade”, co-
mentou.

O objetivo do programa é 
permitir que a população 
do campo possa realizar li-

“Participamos do evento e de-
fendemos o investimento em 
cobertura de telefonia móvel 
em Iúna. Serão 100 antenas 
espalhadas pelo Estado”, disse 
o vereador Júlio Maria Oliveira.

Serão priorizados para a insta-
lação dos equipamentos, os lo-
cais onde haverá maior número 
de pessoas beneficiadas. Caso 
aprovado, a previsão é de que 
o edital para a contratação da 
empresa que prestará o serviço 
para o Governo seja lançado 
já no segundo semestre deste 
ano. A instalação das antenas 
deverá ser realizada entre ou-
tubro de 2017 e julho do ano 
que vem. 

Vereador José 
Marcos de Moraes

Vereador Darlan 
Barglini

Vereador Everaldo 
Pereira Sales

Área do Parque Industrial vista do alto



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

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

4	Que seja determinado à 
Secretaria de Saúde da 
Municipalidade disponi-
bilizar uma ambulância 
para a Unidade de Saúde 
do distrito de Pequiá, para 
atendimento às urgências 
e emergências. O distrito 
está a 40 quilômetros da 
sede do Município, o que 
dificulta o atendimento 
aos chamados de urgência 
e emergência.

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

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

4	Solicita a manutenção do 
sistema de Iluminação 
Pública da localidade de 
Terra Corrida, efetuando 
a substituição das lâmpa-
das queimas, pois os mo-
radores reclamam sobre 

a falta de segurança durante 
o período noturno. 

4	Solicita a retirada de en-
tulhos e lixo ao longo da 
Avenida Professor Amphi-
lophio de Oliveira (fotos), 

e efetuar a retirada da ve-
getação que está invadindo 
a pista.

4	Solicita do Poder Executivo 
a construção de ciclovia, e 
uso de pedestres, nas mar-

gens da Avenida Amphi-
lóphio de Oliveira, lado 
esquerdo, sentido “mati-
nha”, Bairro Guanabara, 
uma vez que é grande o 
fluxo de pessoas transi-
tando no trecho.



5junho 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:

Emmanuel Garcia de Amorim
PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br

José Marcos de Moraes
PDT • marquinho@camaraiuna.es.gov.br

4	Solicita a construção de um 
quebra-molas na Rua Gala-
or Rios (foto), em frente a 

4Solicita o patrolamento e o en-
saibramento da estrada do 
Córrego das Antas, que passa 

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

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

4A instalação de três re-
dutores de velocidade 
na Avenida Presidente 
Tancredo Neves, Bairro 
Niteroi, entre a pon-
te do Centro e o Posto 
Ventura, depois da Sede 
da Coofaci, e em frente 
à oficina mecânica 
do Fabinho, vi-
sando controlar 
a velocidade dos 
veículos, pois há 
grande circulação 
de pedestres.

4	Solicita que sejam insta-
lados relógios de pon-
to em todas as Se-

4 Solicita a reforma da pas-
sarela da Beira Rio (foto) 

cretarias do Município 
de Iúna, visando con-
trolar a entrada e saída 
dos servidores, para fa-
cilitar o trabalho do de-
partamento de recursos 
humanos na elaboração 
da folha de pagamento. 

4	Solicita a instalação de 
grades ou telas de pro-
teção do segundo andar 
do prédio da Escola Luiz 
Moises Heringer, na co-
munidade de Laranja da 
Terra. 

4	Solicita a verificação das 
condições dos disjunto-
res das caixas de ener-

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

gia elétrica do Campo 
de Futebol e da Praça 
do Distrito de Pequiá, 
bem como, da Escola 
Luis Moises Heringer, 
da localidade de Laranja 
da Terra, que oferecem 
risco às pessoas e crian-
ças, devido ao estado de 
conservação em que se 
encontram.

e a instalação de corrimão 
ao longo de toda a passare-

pela propriedade da Senhora 
Carla Faria, distrito de Nossa 
Senhora das Graças, visando o 

escoamento da safra de café e 
da produção leiteira, especial-
mente em períodos de chuva.

Loteria Esportiva, devido ao 
alto índice de acidentes que 
vêm ocorrendo no local, e 

instalação de postes na Rua 
Darcy Batista Gonçalves, 
Bairro do Pito.

la, visando evitar aciden-
te com pedestres.

Pequiá

Nossa Senhora das Graças
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A 8ª Festa do Carro de Boi 
movimentou Iúna entre os 
dias 8 e 11 de junho. O tradi-
cional evento reuniu cultura 
e diversão em uma progra-
mação variada no Parque de 
Exposição da cidade, levan-
do aproximadamente 40 mil 
pessoas a conferirem missa 
sertaneja, shows sertanejos, 
apresentações de rodeio, 
desfile de carros de bois e 
sorteio beneficente.

Para o vice-presidente da 
Asscab - Associação Ami-
gos do Carro de Boi, Mano-
el Rafael Gomes, o evento 
mais uma vez bateu recorde 
de público. “A festa foi um 
sucesso. É um evento que 
traz muitos benefícios para 
o município, tanto cultural 
quanto economicamente”, 

comentou Manoel.

Os vereadores de Iúna comen-
taram sobre toda a movimenta-
ção que o evento gera na cida-
de durante os dias de festa. “A 
Festa do Carro de Boi traz um 
movimento econômico muito 
bom para o município. Os or-
ganizadores estão de parabéns 
pela iniciativa”, comentou o ve-
reador Emmanuel Amorim.

“É muito bacana vermos os car-
ros de boi desfilando pelas ruas 
da cidade, o que é uma cultura 
da nossa região e não pode ser 
esquecida”, analisou o verea-
dor Arilson Ferreira de Oliveira.

No final do evento foram arreca-
dados 10 toneladas de alimen-
tos, que serão distribuídos para 
entidade filantrópicas da região.

Festa do Carro de Boi reúne milhares de pessoas

No dia 06 de junho foi realiza-
do na localidade de Serrinha, 
o Seminário de Criação da Uni-
dade de Conservação da Serra 
do Valentim, reunindo dezenas 
de lideranças locais, ambienta-
listas, empresários do ramo do 
turismo, moradores e autorida-
de políticas para discutirem os 
primeiros passos e assegurar 
o uso sustentável dos recursos 
naturais e desenvolver ativida-
des econômicas sustentáveis 
na região.

O projeto é uma ação conjunta 
entre a Prefeitura de Iúna e o 
Incaper, com apoio das prefei-
turas de Ibatiba e Muniz Freire. 

Os vereadores Everaldo Pereira 
Sales, Paulo Henrique Leocádio 
da Silva e Darlan Silva Barglini 
acompanharam as propostas 
e a assinatura do Termo de 
Compromisso de ação conjunta 
para a criação da Unidade Serra 
do Valentim.

“Foi uma reunião muito impor-
tante com lideranças da região 
para a criação da Unidade de 
Conservação. O município e o 
Circuito Turístico Serras, Águas 
e Cafezais, e com o apoio do 
Governo do Estado e do Inca-
per, deram o primeiro passo 
para essa importante iniciati-
va”, comentou o vereador Eve-
raldo Sales.

A criação de uma Unidade de 
Conservação (UC) na Serrinha 
da Torre partiu de um sonho 
do empreendedor de Turismo 
Rural, Plinio Gomes da Silveira, 
em conversa com o diretor de 
Turismo da Prefeitura de Iúna, 
Cristiano Ricarte, que busca-
ram suporte técnico do Incaper.

“Além da diversidade da fauna 
e da flora, o grande potencial 
hídrico da Serra do Valetim 
chama muito a atenção e me-
rece ser preservado e manti-
do”, destacou Plinio Silveira.

6
Serra do Valentim se tornará 
Unidade de Conservação 
Ambiental Objetivo é assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais e desenvolver atividades econômicas 
sustentáveis na região

UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO
As unidades de conservação 
(UC) são espaços territo-
riais, incluindo seus recursos 
ambientais, com caracte-
rísticas naturais relevantes, 
que têm a função de asse-
gurar a representatividade 
de amostras significativas e 
ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats 
e ecossistemas do território 
nacional e das águas jurisdicio-
nais, preservando o patrimônio 
biológico existente.

As UC asseguram às popula-
ções tradicionais o uso susten-
tável dos recursos naturais de 
forma racional e ainda propi-
ciam às comunidades do en-

torno o desenvolvimento de 
atividades econômicas sus-
tentáveis. Estas áreas estão 
sujeitas a normas e regras 
especiais. São legalmente 
criadas pelos governos fede-
ral, estaduais e municipais, 
após a realização de estudos 
técnicos dos espaços pro-
postos e, quando necessá-
rio, consulta à população.

Assinatura do Termo de ação conjunta para criação da Unidade da Serra do Valentim. Após a criação 
da UC foi realizado o mapeamento da área por meio de fotointerpretação de áreas de rocha e vegetação nativa.


